
Lagostas  

As lagostas (Palinurus elephas) podem 

ser encontradas entre a superfície e os 

70 metros de profundidade. Os sexos 

estão separados (ou seja, existem 

indivíduos machos e fêmeas) e a 

reprodução ocorre no Outono e 

Inverno, sendo possível encontrar 

fêmeas ovadas (com os ovos em 

desenvolvimento presos à parte ventral 

do abdómen) durante o Inverno 

(Janeiro e Fevereiro). Destes ovos eclodem larvas que se dispersam na massa de água, onde vivem 

durante cerca de um ano, até se tornarem lagostas juvenis e passarem a viver no fundo, tal como os 

adultos. As lagostas podem chegar a medir um "comprimento legal" de cerca de 50 cm, sendo, no 

entanto, mais comum encontrar indivíduos entre os 25 e os 40 cm. Note-se que o "comprimento 

legal" é medido entre a parte anterior da carapaça, situada atrás do olho, e o fim do abdómen, o que 

não é coincidente com o "comprimento total", o qual inclui o telson (barbatana existente na 

extremidade do abdómen). 

O período de defeso começa em 1 de Outubro e termina em 31 de Março, não sendo permitido 

capturar lagostas com um comprimento legal inferior a 23 cm. 

 

Cavacos 

Nos Açores existem 2 espécies de 

cavaco, o cavaco-anão (Scyllarus 

arctus) e o cavaco (Scyllarides 

latus), sendo apenas a última 

comercialmente explorada. Entre 

Maio e fins de Setembro os 

cavacos encontram-se a 

profundidades entre os 5 e os 40 

metros, começando em Outubro a 

migrar para profundidades que 

chegam a atingir mais de 100 metros, onde permanecem até ao mês de Abril seguinte. A migração 

para locais mais próximos da superfície está relacionada com a reprodução, que acontece entre Junho 

e Agosto. O alimento principal dos cavacos durante o Verão são as lapas, não se sabendo ainda qual 

é o alimento que consomem quando realizam a migração vertical, visto que as lapas não vivem 
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abaixo dos 12 metros de profundidade. Quanto à reprodução, os sexos são também separados, e os 

cavacos têm uma reprodução e desenvolvimento larvar idêntico ao das lagostas. É proibida a captura 

de cavacos entre 1 de Maio e 31 de Agosto, e o tamanho da carapaça, medido da mesma forma que 

nas lagostas, não pode ser inferior a 17 cm. 

 

Santolas 

As santolas (Maja capensis) 

possuem uma carapaça 

característica, com uma zona 

dorsal coberta de espinhos, e 

dois espinhos mais 

desenvolvidos entre os olhos. 

A carapaça pode ter um tom 

avermelhado, rosado, 

alaranjado, branco, ou misto, e 

apresenta frequentemente 

alguns organismos fixados aos 

espinhos que recobrem o seu dorso. As santolas vivem em fundos rochosos ou arenosos, podendo ser 

encontradas até cerca dos 50 metros de profundidade. Os sexos encontram-se separados, e a 

reprodução dá-se durante o Outono e Inverno, sendo possível, a partir do início do Inverno, encontrar 

fêmeas ovadas. 

O período de defeso para as santolas é de 1 de Outubro a 31 de Março e o tamanho mínimo de 

captura é de 10 cm de largura máxima da carapaça.  

 

Amêijoas 

As amêijoas são moluscos que possuem uma concha dupla 

(bivalve) que envolve todo o organismo e as protege dos 

predadores. No arquipélago dos Açores ocorrem poucas espécies 

de amêijoas com interesse pesqueiro. A única espécie 

comercialmente explorada é a vulgarmente conhecida por 

amêijoa-boa - Tapes decussatus -, que ocorre apenas na Ilha de 

São Jorge, mais precisamente na Lagoa da Fajã de Santo Cristo. 

Apesar de existir no continente (Algarve, Aveiro, etc.) em 

nenhum outro local atinge um tamanho tão grande como em São 

Jorge (mais de 8 cm). 

As amêijoas alimentam-se filtrando a água através das brânquias 
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e retendo as partículas alimentares que se encontram em suspensão na água. Como vivem geralmente 

enterradas, necessitam de ter um sifão que atravesse o sedimento. A concha das amêijoas é bastante 

robusta e tem uma cor acastanhada, com umas bandas mais escuras. Os sexos estão separados e não é 

possível, externamente, identificar cada um deles. A reprodução ocorre no Verão, dando-se a 

fecundação na água livre, logo após a libertação dos óvulos e espermatozóides.  

A exploração deste recurso é regulamentada pelas portarias n.º 63/89 (29 de Agosto) e n.º 23/92 

(14 de Maio), com as alterações da Portaria n.º 27/2001 (15 de Janeiro). As medidas adoptadas 

pelas mesmas são: 

- Obrigatoriedade de todos os apanhadores possuírem uma "licença de apanha", efectuarem todas as 

descargas em lota e preencherem um "Diário de apanha";  

- período de defeso entre 15 Maio e 15 de Agosto;  

- tamanho mínimo de captura de 40 mm;  

- proibição de captura na zona entre-marés;  

- a captura máxima permitida por apanhador licenciado é de 50 kg por mês; 

- utilização de ancinhos com um mínimo de 4 cm de distância entre dentes. 

 

Lapas 

As lapas são moluscos gastrópodes e pertencem à família Patellidae. Caracterizam-se por possuírem 

uma única concha oval e ligeiramente cónica, com a forma de um chapéu chinês. O pé, que é um 

músculo poderoso, actua de modo semelhante a uma ventosa, permitindo a fixação do organismo à 

rocha onde vive. 

 

Nos Açores existem duas espécies de lapas que se distinguem pelas seguintes características:  

 

Lapa-brava, lapa de mergulho ou lapa do fundo 

(Patella aspera) 

A concha tem uma cor clara, é espessa com os bordos 

muito irregulares, e pode atingir os 10 cm de 

comprimento máximo. O corpo (pé) apresenta uma cor 

amarelada. A lapa-brava vive sempre imersa e pode ser 

encontrada até cerca de 12 metros de profundidade. 
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Lapa-Mansa ou lapa da pedra (Patella candei) 

A concha tem uma cor escura, é mais lisa e fina que 

a da lapa-brava, e possui bordos bastante regulares, 

podendo atingir os 8 cm de comprimento máximo. O 

corpo (pé) apresenta uma cor cinzento-escura. A 

lapa-mansa vive na zona entre-marés, e encontra-se 

perfeitamente adaptada às "secas" que sofre duas 

vezes por dia. 

 

 

Ambas as espécies vivem preferencialmente em zonas de costa muito expostas à acção das ondas, 

sendo por isso mais abundantes nas costas norte das ilhas. As lapas alimentam-se raspando a rocha 

com um órgão especializado - a rádula (semelhante a uma serrilha) - existente na boca. O seu 

alimento principal é algas, mas podem também consumir pequenos organismos como bactérias e 

larvas de outras espécies que se fixam no seu território. O território (jardim) é uma área existente em 

volta de cada indivíduo desprovida de algas que foram limpas pela lapa ao se alimentar. Com o seu 

modo de alimentação as lapas condicionam o espaço disponível para as algas se fixarem 

desempenhando, por isso, um papel ecológico importante nas comunidades costeiras. 

As lapas são hermafroditas sequenciais, mudando de sexo enquanto crescem, normalmente as 

pequenas são machos e as maiores fêmeas. Para se distinguir o sexo é necessário abrir o organismo e 

ver a cor da gónada (vulgarmente chamadas de "ovas") - os machos tem a gónada amarela e as 

fêmeas são bordeaux.  

O período de reprodução destes organismos ocorre entre Outubro e Maio. 

A exploração das lapas nos Açores está regulamentada pelo DRR n.º 14/93/A de 31 de Julho. As 

medidas aplicadas pela mesma são: 

- Obrigatoriedade de todos os apanhadores (mergulhadores de apneia ou apanhadores da pedra) 

possuírem uma "licença de apanha", efectuarem todas as vendas em lota e preencherem uma "Diário 

de Apanha"; 

-Época de defeso entre 1 de Outubro a 31 de Maio; 

- Tamanhos mínimos de captura de 50 mm para a lapa brava e 30 mm para a lapa mansa (tolerância 

de 10%); 

- Áreas de reserva integral (onde a captura de lapas é proibida durante todo o ano) em todas as ilhas 

(ver mapa); 

- Permissão de captura de lapa mansa sem licença na zona entre-marés, apenas para consumo próprio 

e sem fins comerciais, durante a época de apanha (1 de Junho a 30 de Setembro) respeitando 

quantidades por pessoa fixadas anualmente.  



Cracas 

As cracas (Megabalanus azoricus) são um 

crustáceo muito diferente dos anteriores. 

Dado viverem fixos ao substrato, os 

indivíduos adultos não serão dificilmente 

reconhecidos como um crustáceo aos olhos 

de um leigo, mas no século XIX Charles 

Darwin, ao estudar os seus estados larvares, 

provou que estes organismos devem ser 

incluídos neste grupo. Esta espécie de craca é 

endémica dos Açores (ou seja, só existe neste 

arquipélago) embora ainda não esteja 

definitivamente comprovado se ocorre também no Arquipélago da Madeira. À excepção das fases 

larvares planctónicas, as cracas são organismos sésseis (vivem fixas sobre um substrato), e possuem 

uma muralha calcária, em forma de vulcão, que protege os órgãos internos. No topo desta muralha 

localiza-se o opérculo (formado por 4 placas agrupadas duas a duas) que abre ou fecha quando o 

animal se alimenta e respira. A distribuição vertical desta espécie dá-se desde a zona entre marés até 

10-12 metros de profundidade podendo, no entanto, ser encontrados indivíduos até aos 30 metros de 

profundidade em locais de grande hidrodinamismo, com baixas fora da costa. A apanha das cracas 

faz-se com a ajuda de um martelo e escopro, dado que para as capturar é necessário partir a rocha 

que está na base do animal. Neste momento, nos Açores, não existe qualquer legislação em vigor 

para este recurso. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

A exploração dos invertebrados costeiros nos Açores  
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