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RESUMO: O presente trabalho aborda o ordenamento da pesca de lagostas do gênero Panulirus, o 

principal produto pesqueiro do Nordeste e o principal produto de exportação da pesca do Brasil, 

desde meados da década de 1950. O estudo teve como objetivo geral realizar uma análise histórica e 

comparativa das medidas de ordenamento adotadas na administração da pesca de lagosta no Brasil e 

no Atlântico Ocidental, para identificar aquelas medidas que mostraram-se positivas para assegurar 

a continuidade da atividade e dos estoques naturais deste crustáceo. Foram realizado a partir de 

minuciosa revisão das medidas de ordenamento da pesca da lagosta, adotadas no Brasil, de 1961 a 

2011, a partir de reuniões mantidas entre os anos de 2011 e 2014 na sede do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e da Secretaria de Monitoramento 

e Controle da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, ambos em 

Brasília-DF. Também foi realizada uma análise comparativa das medidas em vigor nestes 50 anos 

no Brasil, com os planos de ordenamento pesqueiro da lagosta espinhosa adotados pelos países ou 

grupos de países que integram a área de pesca conhecida por Atlântico Centro-Ocidental. Como 

produto deste estudo, com base nas análises e comparações das legislações nacionais e 

internacionais, foi construída uma proposta de um novo modelo de ordenamento da pesca da lagosta 

no litoral brasileiro, em forma de Instrução Normativa, com sugestões inovadoras, criativas e 

ousadas, visando restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos estoques de lagostas do Brasil. 

 

Palavras-chave: pesca, inovação, defeso, crustáceo, quota. 

 

ABSTRACT: The present work addresses the planning of the lobster fishery from Panulirus genus, 

the main fishery product of the Northeast and the main fishery export product of Brazil, since the 

mid 1950s. The main goal of this study was to conduct a historical and comparative analysis of the 

measures adopted in the management of lobster fisheries in Brazil and the Western Atlantic, to 

identify among those measures the ones which were positive, to ensure the continuity of the activity 

and the natural stocks of this species. A review of the lobster fishery management measures adopted 

in Brazil from 1961 to 2011 were carried out through meetings held between 2011 and 2014 at the 

headquarters of the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources – 

IBAMA, and the Secretariat of Fisheries and Aquaculture Monitoring and Control, of the Ministry 

of Fisheries and Aquaculture –  MPA, both in Brasília-DF. A comparative analysis of the measures 

in force over the last 50 years in Brazil was also carried out, with the spiny lobster fisheries 

management plans adopted by the groups of countries from the Central West Atlantic fishing area. 

As a result of this study, and based on analyzes and comparisons of national and international 

legislation, a proposal for a new model of lobster fishery planning in the Brazilian coast was 

constructed, in the form of Normative Instruction, with innovative, creative and bold suggestions, 

aiming at restore the biological and environmental balance of stocks of lobster from Brazil. 

 

Key words: fishing, innovation, closed season, crustacean, quota. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade da pesca da lagosta tem enfrentado uma das mais sérias crises do setor pesqueiro 

nacional, desde a primeira década do século XXI, tanto no aspecto biológico, quanto nos aspectos 

sociais, econômicos, ambientais e políticos (CAVALCANTE et al., 2011). 

Cinco décadas antes, as primeiras análises desta atividade pesqueira não identificavam riscos 

ao equilíbrio dos estoques, pois segundo Paiva e Costa (1964), as principais características 

biológicas da pesca das lagostas, no nordeste do Brasil, se encontram praticamente estabilizadas, 

sem nenhum indício da existência de sobrepesca. Poucos anos depois, com a intensificação da 

captura e a expansão da área de pesca, os primeiros sinais de sobrepesca foram identificados ao 

final da década de 1960, como relatado por Paiva (1967). 

A primeira referência ao ordenamento da pesca de lagosta no Brasil foi a Portaria Nº 70, de 12 

de abril de 1961, da Diretoria de Caça e Pesca do Departamento Nacional de Produção Animal – 

DNPA, do Ministério da Agricultura, que estabeleceu o primeiro defeso. De 1961 a 2011, um total 

aproximado de 90 medidas de ordenamento da pesca no Brasil foram promulgadas pelos órgãos 

competentes (CAVALCANTE et al., 2011).  

Este número demasiado de atos de gestão, entretanto não obtiveram o sucesso pretendido, pois  

estudos recentes que tratam de avaliar o impacto dos diversos vetores que interferem na produção e 

produtividade da pesca de lagostas na região do Atlântico Ocidental, bem como em outras regiões 

do mundo produtoras de lagostas, têm feito referência com crescente ênfase, nos impactos 

ambientais no processo de recrutamento dessas espécies (CAVALCANTE; FURTADO-NETO, 

2014). 

Os estudos biológicos, que monitoraram a dinâmica reprodutiva dos estoques da lagosta 

vermelha (Panulirus argus, Latreille 1804) e da lagosta cabo verde (P. laevicauda, Latreille, 1817), 

principais espécies capturadas no Brasil, contribuíram com informações para estabelecimento do 

período de defeso; para definição dos tamanhos mínimos de desembarque; para proteção de fêmeas 

ovígeras e para definição de áreas de proteção (IZQUIERDO et al., 2011; CAVALCANTE et al., 

2011), tendo sido a base técnico-científica para a elaboração das medidas regulatórias do Governo 

brasileiro. 

Entretanto, de acordo com Dias-Neto (2008), mesmo com o esforço empreendido ao longo de 

décadas, tem havido um fracasso no processo de gestão do uso sustentável do recurso lagosta no 

Brasil, o que levou a pesca deste crustáceo a enfrentar uma crise de depleção dos estoques 

biológicos naturais, com reflexos sociais e econômicos devastadores, culminando com uma situação 

sem precedentes nos últimos anos. 

O presente trabalho teve como objetivo geral realizar uma análise histórica e comparativa das 

medidas de ordenamento adotadas na administração da pesca de lagosta no Brasil e no Atlântico 

Ocidental, para identificar aquelas medidas que, com maior ou menor efetividade, mostraram-se 

positivas para assegurar a continuidade da atividade e dos estoques naturais deste crustáceo e, 

principalmente, de apresentar sugestões inovadoras, criativas e ousadas, para que haja possibilidade 

de restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos bancos lagosteiros, permitindo a continuidade 

da exploração da cadeia produtiva, de forma econômica, social e ecologicamente sustentável. 

Como produto do presente trabalho um novo modelo de ordenamento da pesca da lagosta no 

litoral brasileiro é apresentado, com sugestões inovadoras, criativas e ousadas, vislubrando a 

possibilidade de restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos bancos lagosteiros, permitindo a 

continuidade da exploração da cadeia produtiva, de forma econômica, social e ecologicamente 

sustentável. 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado a partir de minuciosa revisão das medidas de ordenamento da 

pesca da lagosta, adotadas no Brasil, de 1961 a 2011. As portarias, instruções normativas, decretos e 

demais medidas de ordenamento da pesca da lagosta foram obtidas a partir de reuniões mantidas 

entre os anos de 2011 e 2014 com analistas ambientais, técnicos e gestores da sede do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em Brasília, e da 

Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e 

Aquicultura – MPA. 

Em continuidade à análise pormenorizada das medidas de ordenamento da pesca de lagosta 

adotadas pelo período de cinquenta anos, foi realizada uma análise comparativa das medidas em 

vigor, no Brasil, com os planos de ordenamento pesqueiro da lagosta espinhosa adotados pelos 

países ou grupos de países que integram a área de pesca conhecida por Atlântico Centro-Ocidental. 

Em razão da maior representatividade da cadeia produtiva deste crustáceo, maior 

detalhamento foi dado à comparação das políticas brasileiras de ordenamento da pesca de lagosta 

com aquelas praticadas nos Estados Unidos, em Cuba e nas Bahamas, países que, em conjunto com 

o Brasil, representam os quatro maiores produtores deste importante produto pesqueiro. 

O médoto adotado para captação dos dados, documentos e informações necessários ao estudo, 

tendo em vista a inexistência de um banco de dados oficial que mantenha atualizada a história da 

pesca de lagostas no Brasil, foi a articulação com a rede de relações dos pesquisador, em todo o 

país, constituída a partir de mais de três décadas de pesquisas e trabalhos na área do estudo. A 

história do conhecimento científico foi respaldada na análise minuciosa dos relatórios das reuniões 

anuais do Grupo Permanente de Estudos sobre Lagosta, GPE – Lagosta e dos demais grupos que o 

sucederam, com o mesmo propósito. 

Para apresentação e discussão do conjunto de medidas que integram a proposta inovadora que 

corresponde ao principal produto deste estudo, foram avaliadas, como base científica do presente 

trabalho, as publicações, recentes e pretéritas, sobre o ordenamento da cadeia produtiva da pesca de 

lagosta no Brasil, a partir das quais foram apresentadas as medidas que compõem a proposta de 

Instrução Normativa que conclui o presente trabalho. 

 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos estudos e análises do histórico de ordenamento da pesca de lagosta no Brasil e 

nos países do Oceano Atlântico Centro-Ocidental, são sugeridas as seguintes propostas: 

 

3.1. Defeso por um período de 120 (cento e vinte) dias, de 1º de janeiro a 30 de abril de cada ano. 

 

Adotar o período de 120 (cento e vinte) dias, de 1º de janeiro a 30 de abril de cada ano, 

atendendo às recomendações resultantes do amplo estudo sobre dinâmica reprodutiva de lagostas 

das espécies Panulirus argus e P. laevicauda (SOARES & CAVALCANTE, 1985). 

Este período, somado à rigorosa observância das demais recomendações aqui propostas 

assegurará a necessária proteção dos estoques desovantes, minimizando a sobrepesca de 

recrutamento; considerando, ainda, que fêmeas ovígeras serão proibidas de desembarcar. Maior 

proteção dos indivíduos em atividade reprodutiva será ainda alcançada com o estabelecimento, a 

partir das sugetões apresentadas neste estudo, do comprimento máximo de desembarque. 

O maior controle do uso ilegal de mergulho e redes de espera garantirá a redução do esforço 

de pesca, pretendido quando da ampliação do período original de defeso, de quatro meses, para os 

seis meses hoje adotados. 
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3.2. Tamanho Mínimo de Desembarque. 

 

Manter os comprimentos mínimos da legislação em vigor, com os tamanhos mínimos de 

desembarque indicados na Tabela 1, publicados pela FAO (1985): 

 

Tabela 1. Tamanhos mínimos de desembarque de lagostas, no Brasil, de acordo com a legislação. 

 
Espécie Comprimento de cauda (mm) Comprimento cefalotórax (mm) 

Lagosta Vermelha  130,0 75,0 

Lagosta Cabo Verde  110,0 65,0 

 

 

3.3. Desembarque de fêmeas ovígeras. 

 

Proibir o desembarque de fêmeas ovígeras, bem como de lagostas com sinais evidentes de 

raspagem dos ovos e retirada de pleópodos. 

 

3.4. Artes de Pesca. 

 

Manter a proibição do emprego de redes caçoeiras e o uso exclusivo de manzuás/covos e das 

cangalhas, com a exigência de que estas armadilhas, além do rigoroso controle da distância mínima 

de 50 mm entre ângulos sucessivos, passem a dispor de:  

(i) uma abertura para escape das logostas juvenis, cujas dimensões serão estabelecidas a partir 

de estudo em desenvolvimento pelo Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco – UFRPE; 

(ii) uma marca numérica e codificada, a ser adquirida junto ao Ministério responsável pela 

gestão da pesca da lagosta, no início de cada temporada de pesca. Desenvolver pesquisa de 

prospecção pesqueira e tecnologia de pesca que permita estabelecer critérios e parâmetros para 

regulamentação da pesca de lagostas com mergulho. 

 

3.5. Acesso Limitado. 

Manter a exigência da Permissão Especial para a Pesca de Lagostas – PEPL, a partir de 

cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), renovável a 

cada ano, na qual deverá constar, além dos dados inerentes à embarcação; número de registro no 

Ministério da Marinha, a listagem nominal da respectiva tripulação. Eventual substituição de 

integrantes desta tripulação será, obrigatoriamente, informada ao MAPA, antes da saída da 

embarcação. Qualquer embarcação flagrada pescando irregularmente terá a PEPL imediatamente 

revogada, não podendo renovar a licença especial por 3 (três) temporadas sucessivas. 

 

3.6. Rastreamento Remoto de Embarcações de Pesca. 

Implementar, de imediato, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras 

por Satélite – PREPS, para todas as embarcações contempladas com a PEPL, independente do 

tamanho, que deverão se integrar ao programa de monitoramento remoto, cabendo ao Ministério o 

custo de desenvolvimento da tecnologia e primeira instalação nas embarcações autorizadas a pescar 

lagosta. A manutenção, reparo e reposição do equipamento, a partir do primeiro ano de uso, será 

atribuição do proprietário da embarcação. Aliado ao emprego obrigatório do rastreador para 
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monitoramento remoto, também independente o tamanho, todas as embarcações autorizadas a 

pescar lagostas deverão fornecer os respectivos Mapas de Bordo. 

 

3.7. Tamanho Máximo de Desembarque. 

Estabelecer, pelo período experimental de 5 (cinco) anos, os comprimentos admitidos como o 

tamanho máximo de desembarque, respectivamente, para as lagostas Panulirus argus e P. 

laevicauda. Com o objetivo primordial de contribuir com a possibilidade de maximização das 

desovas e, consequentemente, do recrutamento. Estes comprimentos serão definidos a partir de 

estudos atualizados das curvas de crescimento dessas espécies e da distribuição de frequência dos 

desembarques atuais. 

 

3.8. Quota Total Admissível – QTA. 

Estabelecer a Quota Total Admissível – QTA, correspondente ao desembarque de, no 

máximo, 90% (noventa por cento) da Captura Máxima Sustentável – CMS, estimada com base nos 

parâmetros atuais da pesca (mortalidade natural, mortalidade por pesca, captura por unidade de 

esforço – CPUE).  

A QTA será dividida, posteriormente, em Quotas Individuais Transferíveis – QIT, distribuídas 

por embaracações permissionadas para a pesca, que operem exclusivamente com manzuás ou e 

cangalhas, com base no número médio de armadilhas transportadas por cada embarcação, à luz da 

legislação do Minsitério da Pesca e Aquicultura – MPA, que definiu as quatidades permitidas de 

armadilhas/embarcação, conforme o Anexo III da Instrução Normativa SEAP Nº 9, de 10 de abril 

de 2007, conforme Tabela 2 a seguir. 
 

Tabela 2 – Número de manzuás ou cangalhas permitidos por embarcação em razão de seu 

comprimento, de acordo com o Anexo III citado acima. 

 
Material do Casco Propulsão Comprimento (m) Nº Covos 

Madeira ou fibra de vidro 

Vela 

>4 e < = 5 40 

>5 e < = 6 60 

>6 e < = 7 90 

>7 130 

Motor 

>4 e < = 5 100 

>5 e < = 6 130 

>6 e < = 7 160 

>7 e < = 8 180 

>8 e < = 9 200 

>9 e < = 10 250 

>10 e < = 11 300 

>11 e < = 12 380 

>12 e < = 13 420 

>13 e < = 14 450 

>14 e < = 15 500 

>15 e < = 16 550 

>16 600 

Aço 
Motor 

 

< 18 600 

>18 e < = 20 700 

>20 e < = 22 800 

>22 e < = 25 900 

>25 e < = 27 1100 

> 27 1300 
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3.9. Proteção dos Criadouros Naturais. 

Manter a proibição de pesca nas áreas definidas como criadouros naturais das espécies de 

lagostas explotadas no litoral do Brasil, além de desenvolver prospecções pesqueiras para atualizar 

este conhecimento, identificando, eventualmente, novas áreas.  

Com o mesmo objetivo e considerando a distribuição estratificada dessas espécies, com 

relação ao comprimento e a distância da costa, manter a proibição de pesca de lagosta na faixa 

compreendida pela distância de 4,0 (quatro) milhas náuticas do litoral. 

 

3.10. Documento de Origem da Lagosta – DOL. 

 

Adotar o Documento de Origem de Lagosta – DOL, que embora previsto na legislação, ainda 

não foi regulamentado, o que deve ser implementado já para a próxima temporada de pesca.  

O DOL deve ser acompanhado da exigência do Registro Geral da Pesca – RGP, além dos 

segmentos já exigidos – pescadores, embarcações, armadores, empresas – do RGP dos comerciantes 

intermediários que, em qualquer nível da cadeia de produção, estejam envolvidos com a 

comercialização de lagosta, no mercado interno e/ou para o mercado externo. O RGP dos 

denominados “atravessadores” deverá ser informado no DOL. 

 

3.11. Programa Tolerância Zero. 
 

Adotar, a partir da próxima temporada de pesca, todos os critérios de punição previstos em 

todas as instruções normativas, portarias, decretos que integram a legislação ambiental nacional, 

responsabilizando e punindo todos aqueles que, individual ou coletivamente desobedecerem 

qualquer das medidas que compõem o Plano de Ordenamento desta importante cadeia produtiva da 

pesca nacional.  

Esta medida já foi adotada nas Bahamas e Estados Unidos e constitui uma das premissas do 

Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal de 2013, em ação integrada com o Ministério do Meio 

Ambiente (IBAMA e ICMBio), Ministério da Justiça (Polícia Federal), Ministério da Defesa 

(Marinha do Brasil) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Um plano de 

ações para tornar a pesca sustentável em todo o país. 

 

Como resultado das discussões, análises, recomendações dos mais diversos segmentos da 

cadeia produtiva, ouvidos durante o desenvolvimento deste estudo, foi redigida uma proposta de 

Instrução Normativa que sintetiza as conclusões e as convicções do que deve ser implementado, 

na próxima temporada de pesca, visando a recuperação da sustentabilidade da lagosta no Brasil: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº __, de __ de__ de 2.019. 

Estabelece medidas de ordenamento da pesca de lagostas. 

OS MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO e DO MEIO AMBIENTE no uso de suas atribuições, e 

tendo em vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no 

Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009, na Portaria Interministerial 

MPA/MMA nº 2, de 13 de novembro de 2009, na Portaria Interministerial 

nº 1, de 20 de abril de 2010 e na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 e o 

que consta no Processo nº 02001.003386/2005-40,  

RESOLVEM: 
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Art. 1º- Proibir a captura, o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, a 

industrialização, a comercialização e a exportação, sob qualquer forma e em qualquer local, de 

lagostas das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e Panulirus laevicauda (lagosta cabo 

verde), de comprimentos: 

I. Inferiores aos estabelecidos a seguir: 

Espécie 
Comprimento (mm) 

Cauda Cefalotórax 

Lagosta Vermelha 130 75 

Lagosta Cabo Verde 110 65 

 

II. Superiores aos estabelecidos a seguir: 

Espécie 
Comprimento (mm) 

Cauda Cefalotórax 

Lagosta Vermelha   

Lagosta Cabo Verde   

 

§1º – Para os efeitos deste artigo fica estabelecido o seguinte: 

I - comprimento de cauda é a distância entre o bordo anterior do primeiro segmento abdominal e a 

extremidade do telson fechado; 

II - comprimento do cefalotórax é a distância entre o entalhe formado pelos espinhos rostrais e a 

margem posterior do cefalotórax; 

III - as medidas acima referidas são tomadas com base na linha mediana dorsal do indivíduo ou da 

cauda, sobre superfície plana com telson fechado; 

IV - no caso de lagostas inteiras será adotado o comprimento do cefalotórax. 

§2º– Para efeito de fiscalização será admitido até 2% de lagostas, em relação ao peso total, com 

tamanho mínimo inferior ao permitido, desde que a diferença a menor não ultrapasse a dois 

milímetros. 

§3º – Os indivíduos capturados em desacordo com este artigo serão imediatamente devolvidos ao 

mar, de maneira adequada, evitando-se lhes qualquer traumatismo. 

Art. 2o Proibir o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, o armazenamento, a 

comercialização e a exportação de lagostas das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e 

Panulirus laevicauda (lagosta cabo verde), sob qualquer forma que venha a descaracterizar a cauda 

do indivíduo, impedindo a sua identificação e medição. 

Art. 3º – Tornar obrigatório o desembarque de lagostas vivas, para ambas as espécies cuja captura é 

disciplinada por esta Instrução Normativa.  

Art. 4º – Proibir a pesca de lagostas nos seguintes criadouros naturais: 

I. Até a distância de 4 (quatro) milhas marítimas da costa nos limites: 

a. Da Foz do Rio Megaó à Ponta do Ramalho, no estado de Pernambuco (07º 33´ 30” S 

e 07º 50´ 00” S); 

b. Do Farol de Mundaú à Foz do Rio Anil, no estado do Ceará (39º 07' 00'' W e 38º 48´ 

99” W). 

II. Na região de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte, entre as latitudes de 05º 05´ 00” 

S e 05º 07´00” S e as longitudes de 36º 12´ 00” W a 36º 20´ 00” W. 

Art. 5º – Permitir a captura de lagostas somente com o emprego de armadilhas do tipo covo ou 

manzuá, conforme especificação a seguir: 
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I. A malha do covo ou manzuá e da cangalha, deverá ser quadrada e ter no mínimo cinco 

centímetros entre nós consecutivos, com uma tolerância de vinte e cinco centésimos de 

centímetros; 

II. O covo ou manzuá e a cangalha deverá dispor de uma abertura de escape, na base da lateral 

oposta à fixação da corda de recolhimento do aparelho de pesca, com uma área de 60mm 

(sessenta milímetros) de altura e 200mm (duzentos milímetros) de comprimento. 

III. É proibido atirar ao mar: covos, manzuás ou cangalhas imprestáveis, devendo ser 

transportadas à praia, após cada jornada de pesca e ao fim da temporada, todos os aparelhos 

servíveis ou inservíveis. 

Art. 6º – As embarcações permissionadas para a pesca de lagostas não poderão portar qualquer tipo 

de aparelho de ar comprimido e instrumentos adaptados à captura de lagostas por meio de 

mergulho; redes de emalhar tipo caçoeira, ou qualquer outro aparelho de pesca alheio aos 

permitidos. 

Art. 7º – Fica estabelecida a proibição da pesca de lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde 

(Panulirus laevicauda), nas águas sob a jurisdição brasileira, anualmente, no período de 1º de 

janeiro a 30 de abril.  

§1º – Fica permitida a largada das embarcações devidamente autorizadas para a pesca de lagostas, a 

partir de 00h00 (zero hora) do dia 1º de maio de cada ano.  

§2º – Até o dia 05 de janeiro de cada ano, todas as empresas que atuam na captura, estocagem, 

comercialização e beneficiamento de lagostas, forneceram aos representantes do MPA e, conforme 

convênio com o SIPA, a relação detalhada dos estoques de lagosta levantados em 30 de dezembro.  

Art. 8º – É proibido o desembarque de lagosta ovada, de qualquer tamanho ou espécie. 

Parágrafo Único – É proibido o desembarque de lagostas cujos pleópodos tenham sido raspados ou 

retirados. 

Art. 9º – Os proprietários ou armadores de embarcações de pesca motorizadas, portadores de 

autorização de pesca para a captura de lagostas (Panulirus argus e Panulirus laevicauda) deverão 

instalar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento remoto.  

Parágrafo único. Esta instalação deverá ser acompanhada da Declaração de Adesão ao Programa 

Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS.  

Art. 10 – A embarcação que for autuada por estar praticando pesca ilegal ou por descumprir um dos 

condicionantes estabelecidos para manutenção da Autorização de Pesca perderá a sua permissão, 

pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da autuação. 

Art. 11 – Caberá à Secretaria de Monitoramento e Controle – SEMOC do Ministério da Pesca e 

Aquicultura – MPA, em conjunto com o IBAMA, sem prejuízo das atividades ou atribuições de 

rotina, elaborar e dar início à implementação, no prazo de 60 (sessenta) dias, do Plano de 

Monitoramento, Fiscalização e Controle das operações relacionadas com a pescaria de lagostas na 

costa brasileira.  

Art. 12 – Estabelecer, em caráter experimental, para a estação de pesca da lagosta compreendida 

entre 1º de maio a 31 de dezembro de 2014, a Quota Anual Captura – QAC de ______ toneladas 

brutas, nas águas territoriais compreendidas entre o limite dos estados do Amapá com o Pará e o 

limite di estado do Espírito Santo com o Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 13 – A QAC constitui o limite máximo permitido de captura de lagostas na temporada de pesca 

definida, e representará o somatório das capturas de todas as embarcações pesqueiras, artesanais ou 

empresariais, atuantes no setor, podendo, ainda ser reajustada anualmente, cuja conveniência 

embasar-se-á nas recomendações dos órgãos competentes. 

Art. 14 – A QAC será subdividida em Quotas Individuais Transferíveis – QIT, entre as 

embarcações detentoras da permissão especial para pesca de lagostas, com base no índice de 

captura mais recente e a média aritmética do número de covos, manzuás ou cangalhas permitidos, 

segundo o anexo III da Instrução Normativa SEAP/PR Nº 09/2007. 
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Art. 15 – Limitar a frota lagosteira às embarcações já detentoras de permissão para a pesca de 

lagosta, na data de publicação desta Instrução Normativa. 

§1° – As embarcações referidas no caput do artigo poderão ser substituídas somente em caso de 

naufrágio, destruição, desativação ou para implementação de modificações tecnológicas de 

acondicionamento do produto a bordo, desde que para a mesma pessoa física ou jurídica, 

proprietária ou armadora das embarcações, mantido rigorosamente o mesmo esforço de pesca da 

embarcação substituída. 

§2° – As substituições por desativação poderão ser efetivadas desde que o proprietário apresente 

por ocasião do pedido de Permissão Prévia de Pesca para embarcação a construir, um Termo de 

Compromisso de Desativação da Embarcação a ser substituída. 

§3° – O Registro e a Permissão de Pesca da nova embarcação ficam condicionados ao cancelamento 

do Registro e respectiva Permissão de Pesca da embarcação desativada. 

§4° – A comprovação da propriedade, para solicitar substituição por desativação, deverá ter um 

período mínimo de 02 (dois) anos. 

§5° – As embarcações portadoras da permissão especial para pesca de lagosta deverão comprovar, 

no início da temporada de pesca de 2015, a adesão ao sistema de monitoramento remoto SINPESQ 

– Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura, e do PREPS – Programa Nacional de 

Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite. 

Art. 16 – As embarcações integrantes da frota lagosteira, previstas no artigo 15, que deixarem de 

operar, ininterruptamente, na captura de lagostas, pelo período de uma temporada, terão revogadas 

suas permissões de pesca. 

§1°– Este artigo não se aplica aos casos de embarcações comprovadamente paralisadas para 

reforma, cujos proprietários ou armadores comuniquem o fato ao MPA, dentro de 15 dias, contados 

a partir da data de paralisação, após o que terão um prazo de 06 meses, prorrogável por um período 

não superior a 06 meses, para reinício de suas atividades. 

§2° – Para efeito deste artigo, a atividade da embarcação será comprovada pelos Mapas de Bordo e 

pelo monitoramento remoto da operação de pesca, ou por qualquer outro sistema de controle 

estabelecido pelo MPA. 

Art. 17 – Serão também revogadas as permissões de pesca das embarcações que infringirem 

qualquer das disposições constantes desta Portaria, independentemente das demais sanções cabíveis. 

Art.18 – A presente Instrução Normativa aplica-se sem prejuízo da aplicação, no que couber, de 

outras normas já publicadas.  

Art.19 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 Ministro de Estado do Meio Ambiente 

 

4- CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou, ao longo de toda avaliação histórica no Brasil e da análise 

comparativa com demais países produtores das lagostas Panulirus argus e P. laevicauda, na região 

conhecida como Atlântico Centro-Ocidental, que uma grande condicionante para o sucesso ou 

fracasso das políticas públicas de ordenamento da pesca deste crustáceo refere-se à dimensão da 

governança dos gestores desta atividade. 

Pelo exposto, entre as conclusões que recomendam uma revisão das medidas de ordenamento 

a serem adotadas para recuperação da sustentabilidade da cadeia produtiva de lagosta no Brasil, 

ênfase deve ser dada à exigência na mudança de comportamento dos gestores nacionais, como 
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forma essencial à superação da tendência de mudanças frequentes das medidas, ano após ano, 

ampliando a vulnerabilidade dessas medidas. 

Desta forma, a inovadora Instrução Normativa proposta como principal produto deste estudo, 

agrega duas medidas inéditas no ordenamento da pesca extrativa de lagosta: (i) a Quota Total 

Admissível – QTA, definida como o somatório das Quotas Individuais Transferíveis – QIT, e (ii) o 

Desembarque Compulsório de Lagosta Viva, esta última, após a adoção, pelo Governo Federal, em 

articulação com governos estaduais, municipais e o segmento empresarial, das ações necessárias à 

disponibilidade da infraestrutura necessária para viabilização desta medida.  
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