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FIGURA 4 - Pesos totais dos camarões expressos em gramas, 
observados em intervalos de dez dias. Aquários do 
tratamento 3 - 5% de alimento relativo a biomassa estocada. 
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calculados em intervalos de dez dias, nos tratamentos 1, 2 
e 3 - 1%, 3% e 5% de alimento relativo a biomassa estocada, 
respectivamente. 
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FIGURA 6 - Pesos totais dos camarões expressos em gramas, 
observados em intervalos de dez dias. Aquários do 
tratamento 4 -- 7% de alimento relativo a biomassa estocada. 
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FIGURA 7 - Pesos totais dos camar6es expressos em gramas, 
observados em intervalos de dez dias. Aquários do 
tratamento 5 - 9% de alimento relativo a biomassa estocada. 
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MELHORIA DO SETOR LAGOSTEIRO ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE 

LAGOSTAS VIVAS. 

Luis Tadeu Assad 

Há muitos anos o setor lagosteiro nacional vem 

perdendo divisas devido a falta de competitividade de 

seus produtos, como consequência de sua baixa qualidade, 

em decorrência, principalmente, das más condições de 

conservação da cauda quando do seu transporte A bordo. No 

mercado dos EUA, a cotação da cauda de lagosta congelada 

brasileira chega a ter uma desvalorização de  US$  12.00/kg 

em relação ao produto similar australiano (figura 1). 

considerando que a exportação brasileira de caudas de 

lagosta congelada em 1993 foi de 1833  ton  (tabela 1), 

podemos calcular uma perda de até  US$  21,996,000.00 por 

ano. Se considerarmos o acumulado nos últimos 10 anos, 

chegaremos a um total de aproximadamente  US$  

251,592,000.00 (tabela 3). Outro fator relevante na 

ineficiência do setor nacional é a pouca diversificação, 

tanto do produto, quanto do mercado, devido 

principalmente, As lagostas chegarem descabeçadas ou 

mortas nas unidades de beneficiamento. Com  exemplo da 

diversificação temos a lagosta inteira cozida, que no 

mercado japonês, tem uma cotação de  US$  13.00 a 18.00/kg, 
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de  

da 

com uma média em torno de  US$  16.00/kg (Infofish, 1993). 

Sabendo-se que 1 kg de cauda de lagosta equivale a 3kg de 

lagosta inteira e considerando-se uma perda em torno de 

10% durante a cocção da lagosta inteira cozida, temos que 

lkg desta sairia a  US$  43.20, ou seja quase de  US$  

15.00/kg de diferença para a cauda congelada. Outro 

exemplo desta diversificação é a lagosta viva, que tem 

boa cotação, principalmente no mercado europeu. 

A pesca no Nordeste do Brasil se caracteriza pela 

grande diversidade de espécies e baixa produtividade, 

características relacionadas com a regido Tropical. Estas 

circunstancias geram uma desagregação das unidades 

produção, delineando a pesca artesanal. No caso 

lagosta, esta pesca artesanal é constituída de barcos 

geleiros e jangadas, que participam com mais de 60% da 

produção total (figura 2). Estes barcos são, em quase 

totalidade, sem recursos tecnológicos de auxilio 6. 

produção, navegação e & conservação do produto, portanto 

são barcos de pouca autonomia, indo e vindo todos os dias 

ou, como no caso dos geleiros maiores, ficando no máximo 

15 dias no mar, onde verificam-se com frequência, 

problemas de deterioração e barriga preta (Ogawa et  al.  

1970 e Perdigão et al.1984). Segundo Ogawa et  al.  (1970), 

as lagostas conservadas em gelo por um período de 13 

dias, tornam-se impróprias para o consumo, sem se levar 
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em conta a má manipulação do pescado a bordo, neste 

período, e todo o circuito do produto, em gelo, nos 

canais de intermediação. 

Em contrapartida A pesca industrial, as lagostas 

capturadas artesanalmente, são de menor porte e podem 

ser trazidas vivas sem necessidade de outras instalações 

para este fim. Desta maneira pode-se atingir as 

exigências do mercado importador , como o Japão no caso 

da lagosta inteira cozida e Europa, no caso da lagosta 

viva. 

Na década de 60, a pesca da lagosta procedia em 

Aguas rasas e próximas, porém, com a exploração 

inadequada que sofreu o produto desde então, houve um 

decréscimo do estoque e consequentemente uma ampliação e 

deslocamento das  areas  de produção, para regiões cada vez 

mais distantes, atingindo áreas COMO a região Sudeste e 

Norte(figura 3), além de um aumento no tempo de viagem 

dificultando a manutenção da lagosta no estado vivo, e a 

concorrência, em qualidade, com países COMO Cuba, Nova 

Zelândia e  Australia.  

Há exemplos de pescarias industriais de lagostas em 

outros países em que o tempo e a distancia não 

impossibilitam a manutenção e o transporte da lagosta 

viva. Podemos citar como exemplo, tanques com circulação 

de  Aqua  constante em barcos  (Mauritania),  sistemas de 
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barcos mãe com viveiros no mar  (Africa  do Sul) e ainda 

barcos para escoamento da produção de dois em dois dias 

(Cabo Frio) conforme esquema apresentado na figura A. 

Nesses sistemas de pescarias é imprescindível a 

utilização de aparelhos de auxilio à navegação entre 

outros recursos. 

Hoje a pesca industrial da lagosta se encontra da 

seguinte maneira: a lagosta é capturada em alto mar, 

descabeçada, sendo a cabeça (cefalotórax) jogada ao mar, 

e acondicionada em gelo por 6 a 15 dias, ou em porão, 

descabeçada e congelada por até 45 dias. Chegando em 

terra, é processada, recongelada e por fim, acondicionada 

em caixas para exportação. Pelo fato da lagosta ser 

congelada duas vezes e, devido as más condições de 

estocagem a bordo, pode-se concluir de onde vem a nossa 

deficiência tecnológica em relação à outros países, 

ocasionando então a venda a preços inferiores. 

O estado do Ceará detém em torno de 75 - 80 % da 

produção de lagosta produzida no Brasil (tabela 1), sendo 

esta produção no ano de 1993 de 98,4 % de cauda de 

lagosta congelada e somente 1,6 % dos demais produtos 

com, lagosta viva, inteira cozida e filé 

pasteurizado(tabela 2). 

Com a lagosta chegando viva, esta deve ser estocada 

em tanques ou viveiros antes de serem exportadas, ou 

8 



então encaminhadas diretamente para o processamento. No 

ano de 1992 houve um direcionamento das empresas para 

este produto (tabela 2), desenvolvendo-se o processo, 

porém muitas instalações foram deixadas de lado. Algumas 

análises foram feitas para se propor um modelo ideal de 

tanques, levando-se em consideração a distância do 

suprimento de água, qualidade da água, densidade de 

estocagem,  etc.  Nas empresas de Recife - PE, Touros - RN, 

Cabo-Frio e Rio de Janeiro - RJ, e especificamente em 

Fortaleza - CE, foram feitas análises físico-químicas e 

microbiológicas, bem com observações e registros para 

desenvolver um sistema ideal. 

Outro sistema que está sendo desenvolvido 6 o de 

viveiros no mar, onde, aproveitando-se de iniciativas 

particulares, com em  Joao  Pesssoa - PB, Vitória - ES, 

Icapui - CE, tenta-se determinar um modelo ideal, não só 

para estocagem, mas também para futuros trabalhos de 

engorda desenvolvidos e coordenados pelo LABOMAR-UFC, 

como "Transporte de lagosta viva e engorda de juvenis" e 

"Acondicionamento de lagosta viva " financiado pelo 

BNB/Sindicato das Indústrias e Comércio de Frio e da 

Pesca no Estado do Ceará e IBAMA, respectivamente. 

Este trabalho visa fornecer embasamentos para que se 

revolucione a técnica de conservação tradicional de 

lagostas em gelo a bordo, de forma a trazer o animal vivo 
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METODOLOGIA : 

1- Determinaçao das condições ótimas de transporte. e 

acondicionamento de lagostas vivas a partir da 

determinaçâo do grau de  stress  em análises 

biotecnológicas utilizando o método do biossensor. 

Para este experimento foram utilizados grupos de 

lagostas acondicionadas em tanques de fibra de vidro com 

capacidade de 1000 1, providos de filtração biológica 

externa e análises diárias de  pH (pH  meter TOA HM - 11p), 

oxigénio dissolvido (DO meter HORIRA  OM  -12), salinidade 

(refratómetro ATACO s/mill) e temperatura. Nos 

experimentos com alimentação foram utilizados taiobas, 

Donax sp. e búzios Anomalocardia sp., vivos ou 

congelados, sendo sifonados os restos, bem com excretas 

das lagostas, para não comprometerem a qualidade da água 

do sistema. 

As análises consistiram da determinação de glicose, 

no músculo do animal e na hemolinfa pelo método do 

biossensor  (Watanabe,  1988). Este método baseia-se na 

reação de determinadas substâncias presentes na amostra, 

mesmo em pequenas quantidades, com a glicose e o ácido 

lático, na presença de uma enzima fixada na membrana 

(glicose oxidase ou ácido lático oxidase), onde o 09 
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absorvido na reação gera uma corrente elétrica que 

sensibiliza o eletrodo, sendo posteriormente medido no 

eletrômetro (eletrometer HOKUTO DENKO HE-I04), e 

registrado (registrador RIKADENKO), segundo o modelo na 

figura 6. 

A) Fixação da enzima : 

- Método de ponte de  "carrier"  (figura 5) : 

Dissolver a enzima em tampão fosfato  pH  7,8(0,05 M) 

e imergir a membrana triamina e deixar repousar por uma 

hora em temperatura ambiente ou duas horas a 25°C. 

B) Elaboração das curvas padrão : 

Elaboração de curva padrão utilizando várias 

concentrações de glicose nas seguintes condições : 

- Tampão fosfato  pH  7,8 , temperatura 30°C, velocidade do 

tampão de 1 ml / min. 

360 - 

300 - 

260 -  

corrente 200 - 
elétrica 

(mV) 150  

100 - 

50 k.  

 

o 

 

3 

concentrado de glicose  (WA)  

C) Montagem do sensor : 
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Coloca-se uma membrana "parafilm" na parte detetora 

do eletrodo tipo  Clark  e prende-se com um "0-ring"  de 

borracha. Em seguida coloca-se a membrana com a enzima 

fixada coberta por uma membrana de diAlise (figura 7). 

Instala-se o sensor no sistema(figura 6) e controla-se a 

velocidade de tampão fosfato em 1 ml / min. Após o 

eletrómetro estabilizar e inieta-se as amostras com 

seringa, na quantidade de 50 ul ( 0,05 ml ) 

D)Preparagdo da amostra : 

LAGOSTA UTUA -- RETIRAR A HEMOLINFA 
(DILUIR COM NaC1 3%) 

5g DE MÚSCULO 

4 UEZES DE PCA 5 % 

HOMOGENEIZAR EM BANHO DE ÁGUA COM GELO 

CENTRIFUGAR 2uezes 
(3000 RPM X 10 MIN) 

SOBRENADANTE 

JUNTAR SOMENTE 'U SOBRENADANTE 
(APROX. 30 ml) 

COMPLETAR EM BALAO
I 
 UOLUMÉTRICO APÓS 0 

AJUSTAMENTO DO  pH  A 6,5 COM KOH 2M 

REPOUSAR 1h EM GELADEIRA 

SOBRENADANTE PARA DETERMINAR 

I , 
GLICOSE AC. LATICO 

(sensor de Glicose) (sensor de  ac.  latico) 
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Foram feitas análises variando os seguintes 

parâmetros: 

1.1- Tempo de jejum :  

am  grupos de 4 lagostas, foi determinado o grau de  

stress  de lagostas em jejum por 7 dias, mantendo-se 

constante a temperatura, densidade de estocagem e 

parâmetros fisico-quimicos. 

1.2- Temperatura de transporte : 

As lagostas, em grupos de 4, alimentadas até um dia 

anterior às análises, foram acondicionadas em tanques 6. 

temperatura ambiente por sete dias.Em seguida, foi 

determinado o grau de  stress  das lagostas ap6s 24 h fora 

da água e acondicionadas em condições de transporte 

(figura 12), nas temperaturas de 25°C e 18°C. 

2 - Estimação da densidadP de estocagem de lagostas 

acondicionadas em tanques, hem como a proposição de ura 

modelo idgkal  de sistema de tanques de acondicionamento 

destes crustáceos vivos. 

Para estimação da densidade de estocagem de lagostas 

em tanques de acondicionamento, foram feitas visitas em 
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diversas empresas de lagostas vivas no Estado do Ceará, 

onde se procedeu A. avaliação em questionários, bem como 

registros em fotografias e análises físico-químicas. e 

microbiológicas. 

Quanto à proposição do modelo ideal, foram levados 

em consideração os dados acima citados e de outras 

empresas em Recife-PE, Touros-RN, Cabo Frio e Rio de 

Janeiro-RJ, frisando o sistema de filtração empregado, 

pessoal responsável, proximidade do mar, qualidade da 

água de abastecimento (doce e salgada), densidade de 

estocagem,  etc.  

Abaixo segue-se o questionário utilizado. 

NOME DA EMPRESA : 

NÚMERO DE EMPREGADOS : 

PRODUTOS COM QUE TRABALHA : 

TEMPO QUE TRABALHA COM LAGOSTA UIUA : 

NI-HERO  DE EMBARCAOES : 

MERCADO EXPORTADOR : 

NÚMERO DE TANQUES UOLUME 

TIPO DE FILTRAGEM CAPACIDADE DO FILTRO 

ORIGEM DA ÁGUA SALGADA TRATAMENTO 

ORIGEM DA ÁGUA DOCE TRATAMENTO 

ANÁLISES EFETUADAS RESPONSIWEL (NfUEL) 
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PERÍODO DE RENOUWO DA AGUA 

FUNDO DO TANQUE PERÍODO DE HIGIENI2A00 

MAXIMO DE LAGOSTAS PERÍODO DE ESTOCAGEM 

MORTALIDADE MÉDIA ALIMENTA00 

TEMPERATURA AMBIENTE ( CLIMATIZA00 ) 

3 - Amompanhamento da instalação e avaliação de viveiro 

de estocagan de lagostas na praia de Ponta Grossa, 

Icapui-CE. 

Estas iniciativas tém pouco ou nenhum embasamento 

cientifico, tanto para estocagem como para a engorda de 

juvenis, pois experimentos com viveiros no mar ainda 

estão em fase de planejamento. 0 outro fato que dificulta 

esta prática 6 que a pesca de indivíduos juvenis 6 

proibida por lei, além de  rid()  se saber se estes 

indivíduos, nestas condições, poderão se reproduzir. 

Porém, na praia de Ponta Grossa localizada no 

município de Icapui, distante 220 km da capital 

Fortaleza, está sendo viabilizada a autorização deste 

viveiro para pesquisa e a liberação de recursos para a 

construção de outro (figura 9), com o acompanhamento do 

LABOMAR. 
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3.1- A PRAIA DE PONTA GROSSA : 

A praia de Ponta Grossa, como outras da regido, é. de 

águas calmas e com formação de recifes de franja, com 

aproximadamente 1,5 km de extensão, sendo delimitada por 

duas pontas de falésias. Seus moradores, pescadores em 

sua maioria, moram em casas simples entre a linha de maré 

e as falésias de aproximadamente 30 m de altura. Na praia 

não existe energia elétrica nem água encanada, além de 

ser de difícil acesso onde os veículos só chegam pela 

praia, ou até a parte de cima da falésia através de 

estrada precária que passa por terreno particular (figura 

14). Por não terem transporte, dependem do sistema de 

atravessamento para venderem sua produção e conseguir 

insumos para a pesca, gerando uma relação de dependência 

no sistema. 

3.1.2- HISTÓRIA DO VIVEIRO : 

A pesca da lagosta em toda região se apresenta com 

uma grande porcentagem de lagostas pequenas que, devido A 

crise da pesca e A pouca educação dos pescadores neste 

sentido, não são devolvidas ao mar e são vendidas a um 

preço irrisório.Davido d dificuldade de se montar 

instalações para conservação deste produto e pensando 
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também em diminuir a dependência com o sistema de 

atravessamento local, um grupo de 10 pescadores 

discutiram e montaram (figura 13) um viveiro de 

aproximadamente 50 m2  para estocar e engordar lagostas 

juvenis capturadas na pesca (figura 8). Hoje o grupo já 

conta com mais de 20 pescadores. 

Em visita a esta praia, em abril deste ano, foi 

descoberta a existência do viveiro e, com autorização dos 

moradores, foram feitos mergulhos dentro e ao redor do 

mesmo, bem COMO o acompanhamento das atividades de 

manutenção, alimentação e colocação de novos indivíduos. 

Posteriormente foi feita uma avaliação conjunta com os 

moradores e a formulação do projeto de um novo viveiro, 

que contará com o apoio do governo estadual e orientação 

do LABOMAR. 

4 - Transporte de lagostas vivas : 

As lagostas foram acondicionadas em caixas de isopor 

de dimensões de 57 cm X 40 cm X 15 cm, utilizadas para o 

transporte de peixes frescos. Em cada caixa foram 

colocados 7 a e indivíduos, perfazendo um total 

aproximado de 4 kg. As caixas eram providas de 

"maravalha" (raspa de madeira) umedecida com água do mar 

a I2°C em quantidade suficiente para imobilizar as 
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CAPTURA 

[ 25°C ) 

ADAPTAU0 
EM AOLEARIO 

[ 25°C )  

JEJUM 25°C 
[3A7 DIAS] 

ACLIMATAÇA0 
18°C 

[1 A3 DIAS) 

TRANSPORTE 
AEREO 
44 hs 

ADAPTAÇA0 
EM AQUARIO 

[TOOU10  

O procedimento seguido desde a captura até o seu 

destino é descrito abaixo: 

LAGOSTA VIVA 

fluxograma de tratamento de lagosta em viagem Fortaleza-Tóquio 

Foram feitas duas viagens partindo-se de Fortaleza 

com destino a Tóquio, uma com escala no Rio de Janeiro e 

a outra em  Sao  Paulo. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES : 

EXPERIMENTO 1 : 

Os resultados do experimento 1, sdo dados abaixo : 

ESPÉCIE  COMP. TOTAL  
(cm) 

SEXO  

P. argus 24,00 masc 
P. argus 28,00 masc 
P. argus 28,00 fern 
P. argus 23,50 fem* 

*G6nadas maduras 

Tratamento 1 : Lagostas em jejum por periodo de 7 dias. 

ESPÉCIE  COMP. TOTAL  
(cm) 

SEXO  

P. argus 26,00 masc 
P. argus 26,00 fern 
P. argus 26,00 MSC 

P. argils 26,00 MaSC  

Tratamento 2 : Lagostas alimentadas, exposição por 24h a 27°C. 

ESPÉCIE  COMP. TOTAL  
(cm) 

SEXO  

P. argus 29,00 MaSC 

P. argus 29,00 fern 
P. argus 26,00 masc 
P. argus 25,00 Ma8C  

Tratamento 3 : Lagostas alimentadas, exposição por 24h a 18°C. 
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Nos dados de  pH,  era de se esperar que um maior grau 

de  "stress"  elevasse o teor de ácido latico, diminuindo 

assim o seu valor. No entanto, os dados observados  /lac)  

se mostraram fidedignos a esta teoria. 

Os dados de glicose no músculo, propõem uma relação 

inversa entre o grau de  "stress"  e a concentração de 

glicose no músculo. 

EXPERIMENTO 2 :  

Comp  se tratam de empresas comerciais, ficou pré-

estabelecido que os dados observados não seriam 

relacionados às pessoas jurtidicas, sendo portanto 

utilizados códigos para a designação das mesmas. 

Os resultados foram expressos em gráficos(figura 10) 

relacionando a probabilidade de sucesso com os parâmetros 

observados, densidade estimada de estocagem em cada 

empresa, bem como a relação com um modelo considerado 

ideal (figura 11). 

A empresa que mais se aproxima do ideal, com uma 

mortalidade de menos de 1% e densidade de estocagem em 

torno 80 kg de lagostas por m3  (figura 10), foi a empresa 

"B", onde se observa um bom sistema de filtração 

biológica, renovação de água periódica (mensal), técnico 

responsável com nível superior, além de boa higienizagdo. 

Porém, esta empresa não conta com ambiente climatizado, 
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fator considerado importante para uma maior densidade de 

estocagem, pois com a queda de 20°C para 15°C no meio, a 

afinidade de 02  pela hemocianina se duplica(Redmond, 1955  

in  Iglesia, 1975), fazendo com que, a demanda de 02  

global diminua. Outro parâmetro considerado importante 

que se tenha um sistema de recepção de lagostas isolado, 

e de preferência com renovação de água diária, pois 

0 
observa-se elevada mortalidade no primeiro dia de 

estocagem, o que poderia comprometer todo o sistema. 

As análises tísico-químicas dos tanques se mostraram 

adequadas, e somente uma empresa teve um número de 

bactéria elevado (1,5x105  UFC / ml), que foi a empresa 

"C", devido, principalmente deficiência no sistema de 

filtração.  

EXPERIMENT°  3 : 

Nos mergulhos, foi observado a boa estabilidade do 

viveiro, que é construido de armação de madeira e tela 

plástica (figura 16), bem como a ótima localização para 

este fim, pois se trata de uma regido sem ondulações e em 

área protegida por recifes naturais, reduzindo assim a 

ação das correntes (figuras 14 e 15). 

Uma grave deficiência foi observada na coleta dos 

indivíduos, pois este viveiro só fica exposto em marés de 
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sizigia, tendo, os mergulhadores, pouco tempo para escoar 

uma produção um pouco mais elevada. 

Outro fator negativo observado, está relacionado com 

a inexistência de qualquer divisão no viveiro, onde 

lagostas grandes, pequenas e em estágio de pós-muda, 

ficam em um único compartimento. 

No momento, está sendo encaminhado um projeto para 

instalação de outro viveiro, que terá em torno de 2100m2  

com divisões para engorda de juvenis próximos ao tamanho 

comercial (pequeno, médio e grande), lagostas "moles" 

(logo após a muda), e lagostas prontas para a 

comercialização (figura 9) 

EXPERIMENTO 4 : 

Foram realizados 2 transportes de lagostas vivas 

partindo-se de Fortaleza (CE) com destino a Tóquio 

(Japão). Na primeira remessa, de um total de 20 

indivíduos, 18 foram recebidos vivos (90% de 

sobrevivência), e na segunda remessa, 16 indivíduos 

sobreviveram ao transporte de um total de 20 (80% de 

sobrevivência). A temperatura observada no interior das 

caixas foi de 12°C na saída de Fortaleza e de 18°C na 

chegada em Tóquio. Com  estes resultados, pode-se garantir 

uma resposta satisfatória para o mercado europeu, pois o 

tempo de viagem é bem menor do que para o Japão. É 
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4-CONCLUSAO: 

EXPERIMENTO 1 

COMO conclusão preliminar a analise do biossensor, 

podemos relacionar um maior grau de  stress,  com uma menor 

concentração de glicose no músculo do animal, como mostra 

o gráfico. Esta por sua vez, está relacionada com um 

menor gasto metabólico, ou seja, com melhores condições 

de transporte e tratamento de acondicionamento. 

EXPERIMENTO 2 

Para que se obtenha uma maior densidade de estocagem 

e menor  "stress"  das lagostas acondicionadas em tanques 

de armazenamento, é importante a manutenção da qualidade 

da água dos tanques, através de um sistema de filtração 

biológica eficiente, tratamento da  aqua  de admissão, 

renovação periódica e higienizagdo constante. 

Devido à importância do oxigénio como fator 

limitante, é essencial a boa oxigenação do sistema e 

também, uma climatizagdo dos tanques, pois como citado 

anteriormente, além de existir uma maior demanda de 

oxigénio em temperaturas mais elevadas pelos animais, a 

concentração deste elemento dissolvido na água 

inversamente proporcional d temperatura. 
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EXPERIMENTO 3 

Para instalação de viveiros de lagostas é importante 

que se disponha de uma área litorânea protegida 

(enseadas, baias,  etc.),  com reduzida influência das 

correntes costeiras e de profundidade adequada ao manejo. 

Além de sua utilização para engorda de juvenis, este 

pode ser utilizado como área de estocagem, o que 

diminuiria as relações de dependência com o sistema de 

atravessamento local e aumentaria a qualidade final do 

produto, quando da sua comercialização. 

E importante frizar que, para a engorda de juvenis, 

existe a necessidade de maiores estudos, para se 

determinar a possibilidade de reprodução nestas 

condições, ou a prática de devolução de certa porcentagem 

de lagostas adultas ao local de origem para a manutenção 

do estoque. 

EXPERIMENTO 4 

Taxas de mortalidade de 10 a 20% em transportes para 

o Japão (44h), podem proporcionar maior confiabilidade 

deste método de transporte em relações comerciais com 

países da Europa e América, além de dar o passo inicial 

para o transporte de lagostas vivas para o Japão. 
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Com conclusão geral, observa-se que existe a 

possibilidade de substituição dos métodos tradicionais de 

transporte a bordo, recepção para o processamento. e 

estocaqem do produto, pelo transporte e manutenção de 

lagostas vivas, o que possibilitaria uma diversificação 

da linha de produção e do mercado, além da melhoria da 

qualidade do produto nacional. Devido a estes fatores, 

acredita-se que haveria um incremento da competitividade 

do produto a nível internacional e uma melhoria de renda 

em todo setor laqosteiro. 
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ANO PRODU40 

( TONELADAS ) 

1984 2201 

1985 1223 

1986 1161 

1987 1830 

1988 7044 

1989 1905 

1990 7670 

1991 2670 

1992 2128 

1993 1833  

Tabela 1 - Produção de lagostas nacional (fonte IBAMA) 

1 ' 

ANO LAGOSTA CAUDA DE 1CARNE DE LAGOSTA TOTAL 

1 
INTEIRA LAGOSTA ) LAGOSTA VIVA  

1992 174.760 1.935.754 17.960 
1 

1993 17.251 1.799.2361 13.419 

2.128.474 

11.833.733  3.627 

Tabela 2 - Exportação de lagostas (kg) pelo porto de Fortaleza-CE 

(fonte IBAMA) 



ANO PRODUÇÃO 

( TONELADAS ) 

PERDA 

ESTIMADA 

1984 2.201 26.412.000 

1985 1.223 14.676.000 

1986 1.161 13.932.000 

1987 1.830 21.960.000 

1988 2.044 24.528.000 

1989 1.905 22.860.000 

1990 2.670 54.900.000 

1991 2.670 54.900.000 

1992 9.198 25.563.000 

1993 1.833 21.996.000 

TOTAL  19.665  235.980.000 

Tabela 3 -  Perda estimada do setor lagosteiro nacional (  US$  ) 
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FIG.4 - Tipos de transporte de lagostas vivas. 
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FIG.8 - ILUSTRAÇÃO DO VIVEIRO DE PONTA GROSSA 
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FIG.9 - ILUSTRAÇA0 DO PROJETO DO VIVEIRO DE PESQUISA EM PONTA GROSSA 
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