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AVALIAÇÃO S6C10-ECONGMICA DA PESCA DE LAGOSTAS 

EM ACARAO, MUNICÍPIO DE ACARAO-CEARA 

Marcos Antonio Carvalho Lima 

1 - INTRODUÇÃO 

0 sistema de  produce°  marítima constitui-se numa ati 

vidade que pouco evoluiu em termos de tecnologia de captu 

ra e de processamento do pescado. Difere basicamente da a 

tividade industrial em termos de quantidade e qualidade da 

mio-de-obra empregada, composiceo e valor da captura,  pro  

dutividade, embarcagó-es, equipamentos e matodos de pesca, 

volume de  inverses  financeiras e organizacao empresarial. 

Como fundamento de todas essas deficiencias encontram-se 

duas condic6es principais: grande diversidade especifica e 

fragilidade do sistema econOmico, que no permite a absor 

ceo do pescado produzido para consumo interno (Fonteles-Fi 

lho & Castro, 1982). 

A evolução histOrica da utilizacao dos recursos pes 

queiros mostra que a tendencia inevitével é atingir-se um 

estagio de sobrexploraceo física e ecorlOmica dos mesmos. 

Deste modo, a tentativa para se reduzir a intensidade de 

pesca predatOria, através da  expanse°  da  area de pesca, 

acarreta aumento dos custos operacionais em funceo do  au  

mento das distancias cada vez maiores a serem cobertas por 

barcos de maior porte, grandes consumidores de  combustive].  

No Estado do Ceara, a lagosta constitui um exemplo 
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clessico desta situageo no que diz respeito e redugeo dresti 

ca da produtividade econOmica em fungo do aumento dos cus 

tos, tendo-se recorrido ao expediente de retornar a um sis 

tema de pesca artesanal em que os custos seriam drasticamen 

te reduzidos. Em compensageo, o esforço de pesca foi bastan 

te aumentado devido e incorporageo de um contingente de pes-

cadores  at  enteo dedicado exclusivamente e pesca de peixe. 

A importencia dos recursos lagosteiros para a econo 

mia do Estado do Cear e um fato incontestevel, de modo que 

a intensificação da atividade pesqueira tem apresentado uma 

tendencia crescente desde o inicio de sua implantação , em 

1955, apenas com curtos períodos de baixa produgeo , talvez 

em consequencia da redução do prego no mercado internacional 

e, portanto, do interesse dos produtores em manter o nivel 

de exploração (Fonteles-Filho et  al.  1988). 

0 sistema de pesca artesanal do Estado do Cear e , ape  

sar de sua evidente importencia como produtor de alimentos , 

de origem aquetica, vem ano a ano reduzindo sua participageo 

na Economia estadual como gerador de renda e de oportunida  

des  de emprego. Dentre os verios fatores que podem ser consi 

derados responseveis por esta situação (especulageo imobilie 

✓ia, modificagOes sociais no sistema de transferencia da cul 

tura pesqueira, dependencia exagerada e cadeia de intermedia  

g o),  neste trabalho daremos nfase e competição exercida pe 

las pescarias de lagosta, com a transferencia de parte consi 

derevel do contigente de mo-de-obra tradicionalmente envol- 

✓ido com as pescarias de peixe. 

Um dos exemplos desta descentralizageo pode ser encon-

trado na cidade de Acarat], municipio de Acaraii, onde a  cap  

tura de peixes tem inexoravelmente cedido espaço e pesca de 

lagostas, de modo que atualmente as pescarias de peixe so-

mente ocorrem durante o período de defeso. Enquanto esta no 

va atividade traz benefícios de grande valor financeiro, o 

que certamente significa vantagens econOmicas para a comuni 

dade, verifica-se uma descaracterizageo da pesca tradicio 

nal no sentido de que a produção de peixe para consumo  in  
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terno passou a apresentar tendencia decrescente e os pesca- 

dores perderam totalmente o interesse por uma atividade de 

grande importância cultural. Alem disso, o enorme estimulo 

representado pelo elevado preço da lagosta no mercado  inter  

nacional tem contribuído significativamente para o drâstico 

aumento do esforço de pesca registrado a partir de 1981,com 

reflexos negativos sobre a capacidade de produco dos esto 

ques e, consequentemente, sobre a estabilidade financeira I  

da indilstria pesqueira. 

0 defeso da pesca de lagostas, no sentido de que im-

plica na paralisacâo total da captura desse recurso durante 

quatro meses do ano (janeiro - abril), deve ser considerado 

como um beneficio para a pesca de peixes, pois em virias  co  

munidades pesqueiras, dentre as quais o exemplo mais gritan 

te 6 icaput (onde verifica-se paralizacâo total das pesca-

rias de peixe, mesmo durante o defeso), registra-se um de 

sinteresse generalizado por essa atividade tradicional e  ho  

je considerada alternativa. Os dados do presente trabalho , 

procuram mostrar que 6 vievel a convivância entre as pesca 

rias de lagosta e peixe, embora com a evidente disparidade 

no preço médio desses produtos, desde que os necesse- rios  in  

centivos sejam concedidos âs pescarias artesanais,como ocor  

re  como setor industrial, principalmente a partir de 1967, 

com a implantacâo do sistema de subsídios fiscais e finan 

ceiros ao setor, que tem sido praticamente o Unico benefici 

ârio de todo esse suporte governamental. 
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2 - METODOLOGIA 

0 material que serve base a este trabalho foi obtido 

por pesquisa direta junto ã comunidade de empreserios,pesca 

dores, armadores e fabricantes de aparelhos-de-pesca da ci 

dade de Acara, constando da coleta de informaçOes sobre os 

seguintes aspectos: 

(a) composição da frota de lanchas motorizadas, em termos 

de comprimento total; 

(b) força de trabalho representada pelo numero de pescado 

res efetivamente empregado nas pescarias de lagosta epeixe; 

(c) nUmero de aparelhos de pesca utilizados nas pescarias de 

lagosta e peixe, com descrição de suas características ope 

racionais; 

(d) processo produtivo das empresas engajadas na pesca de 

lagosta, quanto aos seguintes aspectos: (1) participação nas 

atividades comerciais de compra e venda de produtos pesquei 

ros; (2) capacidade de produção de gelo; (3) capacidade de 

estocagem de insumos e produtos; (4) capacidade de benefi 

ciamento de produtos pesqueiros. 

(e) infraestrutura de comercialização, desde as relaçOes de 

produção entre pescadores e armadores,  at  a cadeia de in- 

termediagão. 

Foi realizado o controle estatístico de produção /es  

forgo  de pesca das pescarias de lagosta e peixe,a partir de 

cujos dados foram feitas: 

(a) determinação dos  indices  de captura por unidade de es  

forgo  nas unidades " Kg/viagem" e " Kg/dia de pesca"para  co  

vos e redes-de-espera (lagosta), e linha-e-anzol e rede-de 

espera (peixe); 

(b) determinação do rendimento da frota de lanchas, em ter 

mos de produção total mensal produzida nas pescarias de  co  

vos e redes-de-espera. 
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Com base nesses dados de diagnóstico, procedemos é 

avaliagao do objetivo central do trabalho que 6 demonstrar 

que a pescaria tradicional de peixes 6 to viável quanto a 

pescaria de lagosta com base em processos artesanais, atra  

vs  dos seguintes tópicos: 

(a) analise comparativa da produtividade das pescarias de 

lagosta (com covos e redes-cacoeiras) e de peixe ( com 

anzol e rede-de-espera (arrasto); 

(h) justificativas para o estimulo governamental é intensi 

ficagéo da pesca artesanal de peixes, sem colocar em risco 

a atividade industrial do aproveitamento das lagostas. 

A relação entre as produtividades relativas em ter 

mos de quantidade e valor financeiro da lagosta e do pei 

xe foi determinada calculando-se o rendimento médiodasres 

pectivas pescarias e considerando-se uma proporgéo de 1:10 

entre o prego médio dos produtos, para se detPrminar quan 

to seria necessério produzir de peixe para justificar o  re  

torno dos pescadores és pescarias tradicionais de peixe,ou 

um maior esforço de exploragéo durante o defeso, para com 

pensar a ociosidade nesse período. 

Tendo em vista que dentre os objetivos deste traba 

lho, quais sejam, os de caracterizar a situação sacio-eco 

nOmica da pesca de lagostas na cidade de AcaraG, se sobres 

sai a necessidade de comprovar que as pescarias de lagos 

ta passaram a ocupar um lugar de destaque dentro do proces  

so  de captura artesanal, apresentamos inicialmente uma se 

géo tratando dos motivos que determinaram as mudanças de 

estratégia na pesca de lagosta ao longo do litoral cearen 

se, principalmente quanto ao uso generalizado de redes -ca 

coeiras e as implicagóes para o processo de comercializa 

géo. 
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3 - RESULTADOS 

A anelise dos dados sere feita de acordo com a seguinte 

sequência: (a) justificativas para a intensificageo da pesca 

artesanal de lagostas; (b) infraestrutura do sistema de produ 

geo de pescado em Acarai; (c) justificativas para incentivar 

as pescarias de peixe. 

3.1 - Justificativa para  a pesca artesanal  de lagostas  

Quando a produtividade começa a decrescer em qualquer ' 

sistema sujeito e Lei dos Retornos Decrescentes, como a explo 

ração pesqueira de recursos agueticos, as alternativas  so  : 

(a) aumento do esforço de pesca; (b)  expanse°  da  area  efetiva 

de captura dos recursos. As informag6es a seguir apresentadas 

fundamentam este argumento: 

(I) No estado do Cear, o esforço de pesca cresceu de 2,0 mi 

lhOes de covos-dia, em 1965, para 35,7 milh6es de cavos - dia 
_  

em 1990, o que significa aumento anual numa taxa geometrica 

de 12,2%, sendo que o esforço de 1990 foi 60,12 superior ao 

esforço Otimo de 22,3 milhOes de covas-dia (Fonteles-Filho et  

al_  1988). 

(II) 0 decréscimo da captura por unidade de esforço (CPUE), a 

partir de 1980, representando em media apenas 47,2% do seu va 

br sustenteyel de 0,391 Kg/covo-dia, passou a refletir decres 

cimos reais na abundância das populagOes de lagosta, com  in  

fluencia direta sobre os baixos retornos econOmicos do setor 

industrial.  

(III) 0 tamanho inicial da  area  efetiva de explorageo no  Nor  

deste do Brasil era de 26.000 km
2
, no período 1965/68, expan 

dindo-se para 80.000 km2  no final da  decade  de 80(Fonteles-Fi 

lho & Maia, 1988), o que certamente causou uma redução da  in  

tensidade de pesca, mas ao mesmo tempo determinou um aumento 

substancial nos custos operacionais. Assim, tomando-se os  in 

dices  de abundância de 1,279 kg/covo-dia, em 1965,e 0,186 kg/ 

cavo-dia, em 1990, seriam necesserios 78 cavos e 538 covos, 
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respectivamente, para produzir-se 100 kg de lagosta, o que 

significa um acréscimo de, pelo menos, 6,4 vezes nos custos 

operacionais considerando-se que houve um grande crescimento 

no prego dos combustíveis a partir de 1973 e uma acelerageo 

da inflageo no Brasil, a partir de 1980. 

A consequencia imediata desses eventos deve ter sido a 

inadimplencia das empresas de pesca e, por extensão, de todo 

o setor pesqueiro, incluindo-se ai os armadores, intermedie-

rios e pescadores. No entanto, como se trata de uma atividade 

de alto risco e de uma industria que emprega milhares de pes 

soas em atividades diretas e indiretas, o Governo Federal foi 

obrigado a subsidiar o setor atraves de incentivos financei 

ros e da desvalorizageo continua da moeda nacional para esti 

mular as importag6es de caudas de lagosta pelos principais ,  

parses  consumidores, no caso Estados Unidos, nagOes europe 

ias e Japeo. 

No embito do Estado do Gear-6, o maior produtor e expor 

tador de lagostas do Brasil, a soluço encontrada para esses 

problemas foi a introdugeo do uso da rede-de-espera ( vulgar 

mente conhecida como cagoeira), um aparelho-de-pesca aparen 

temente anOmalo para a captura de crustáceos e sem referen 

cia na maioria dos  'Daises  produtores. No entanto, o emprego 

da rede-cagoeira realmente se difundiu com o agravamento da 

crise da pesca de lagostas a partir de 1983, ano em que se 

registrou a menor produgeo anual (5.010  ton.  de lagosta in-

teira) e a menor produtividade (0,151 kg/covo-dia). 

As duas maiores vantagens do uso da rede-cagoeira  so  

(a) facilidade de operagáo com embarcagOes de pequeno portee 

a vela, eliminando a necessidade da concorrencia de facilida  

des  portuárias para seu atracamento; (b) a redugeo dos cus 

tos operacionais, em fungo do menor gasto com iscas e, prin 

cipalmente, com custos de armageo com combustivel,salerios e 

estocagem a bordo. 

A principal consequencia dessa nova estratégia de pes 

ca que, de certo modo, remete a atividade de captura de  la  
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gostas a seus primOrdios, de 1955 aos meados da decada de 60 

(quando eram utilizados jereres e covos de bambu) foi o  au  

mento exagerado do esforço de pesca, que atingiu sua maior 

taxa de crescimento de 1965 a 1974, com taxa media anual de 

28,0% bastante superior a media geral do período 1965/90, de 

4,8% (Fonteles-Filho et  al.,  1988). 

3.2 - Infraestrutura do sistema de produgao de pescado  

3.2.1 - Tecnologia pesqueira  

A analise do processo tecnolOgico de captura de lagos 

ta e peixe foi realizado em termos dos elementos que compOem 

a atividade pesqueira propriamente dita,a saber, embarcagao, 

pescador, aparelho-de-pesca. 

Em Acara, a embarcagao de uso mais amplo 6 a lancha a 

motor,com comprimento total variando entre 8,3 e 16,7 metros, 

com maior concentragao nos tamanhos entre 9 e 13 metros 

(88,8% das 161 lanchas que comp6em a frota sediada na cida-

de) - Tabela I. Estas podem ser classificadas nas seguintes 

categorias: 

Pequeno - lanchas com tamanho de 8 a 10 metros de comprimen 

to, apresentando uma participagao de 31,7% da frota; Médio - 

lanchas com tamanho de 10 a 14 metros de comprimento e parti 

cipagao de 67,1% da frota; Grande - lanchas com tamanho de 

14 a 17 metros, participando com 1,2% da frota.As lanchas pe 

quenas operam, em media, com 350 covos ou 35 filas de redes 

de 100 metros de comprimento; as lanchas medias operam com 

500 covos ou 40 filas de redes de 150 metros; as lanchas 

grandes operam com 650 covos ou 50 redes com 150 metros de 

comprimento. As maiores pescam em  areas  mais distantesdopor 

to-base, inclusive nos Estados do  Piaui  e  Maranhao,  fato que 

esta acontecendo com frequencia cada vez maior por causa da 

queda no rendimento das pescarias em  areas  prOximas. 

No primeiro levantamento, realizado em 1992 na ColOnia 

Z-2, existia um total aproximado de 3.000 pescadores em todo 

o município de AcaraG, incluindo suas capatazias, dos quais 

cerca de 1.500 eram colonizados. No levantamento, realizado 
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em fevereiro de 1993, registrou-se a existencia de 2.500 pes 

cadores,dos quais 1.200 eram colonizados, sendo esta reducáo 

determinada pela implantagáo da Colonia 7-19 no Município de 

ltarema, desmembrado do município de Acaraii. 

Como o presente trabalho foi realizado para avaliar as 

condigOes sOcio-econOmicas da comunidade pesqueira de Acara, 

consideramos uma populacáo econOmica de 1.200 pescadores, sen 

do 800 colonizados. Deve-se ressaltar que, em termos de força 

de trabalho, os pescadores no colonizados,em nada diferem 

dos colonizados. 0 nível de escolaridade no vai alem do 19 

grau, com a rarissima excecáo de alguns que progrediram nos 

estudos e no se mantem como pescadores. 0 treinamento demo-

-de-obra & essencialmente pr'ético e se processa pelo recruta 

mento de rapazes na faixa de 12-15 anos, iniciando-se com as 

tarefas básicas de cozinhar e iscar os aparelhos-de-pesca e 

estocar o pescado, ao mesmo tempo em que tentam apreender as 

técnicas básicas de orientagáo no mar, navegag5o e métodos de 

captura. 

0 município de Acarat] é o terceiro maior produtor depes 

cado do Ceará (Fonteles-Filho & Castro, 1982), mas com o cres 

cente interesse pela pesca de lagostas, as atividades tradi 

cionais da pesca de peixes passaram a ocorrer apenas durante 

o defeso que, nos Liltimos anos, apresentou uma duragáo de 4 

meses, de janeiro a abril. As pescarias  so  realizadasnaslan 

chas utilizadas para pescar lagostas que, em condigOes nor- 

mais, talvez no fossem rentáveis para esse tipo de pescaria, 

devido aos elevados custos operacionais. 

Os aparelhos-de-pesca mais utilizados nas pescarias de 

peixe  so  a linha-e-anzol e o arrasto (uma rede-de-espera á 

deriva), com tripulagio formada de 5 pescadores. Na pesca de 

linha,  so  empregados tantos anzOis quanto  so  os pescadores, 

e estes  so  de vários tamanhos para abranger o maiornUmerode 

espécies. Na pesca de arrasto (assim denominada porque a  re  

de parece arrastar os peixes que se encontram ao longo do per 

curso), o aparelho ê colocado na superfície ou em meia -água, 

em nUmero de 20 a 30 unidades, com tamanho de malha variando 
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de 65 a 85 mm entre nOs, panagem com 100 metros e 35 malhas 

de altura. Esse tipo de pescaria se realiza principalmente 

em noites escuras pois a produtividade e muito baixa em noi 

tes claras, de lua cheia. 

No período de maio de 1992 a maio de 1993 (excluindo-

-se os meses de janeiro a março, devido ao defeso), a frota 

de lanchas pescando com redes-cagoeiras apresentou um rendi 

mento medio mensal de 16.374,4kg de lagosta, com valores mi 

nimo de (11.760kg) e máximo (21.916kg) nos meses de novem 

bro de 1992 e abril de 1993.As classes de comprimento com 

maior rendimento mensal foram as lanchas com 12-13 metros e 

10-11 metros, com 4.441,8kg e 4.383,0kg, e a de menor rendi 

mento foi a classe de 8-9 metros,com 456,8kg (Tabela I). 

A frota de lanchas operando com covos apresentou um 

rendimento médio mensal de 4.077,5kg de lagosta,com valores 

minimo(1.260kg) e máximo (13.170kg) nos meses de agosto 1992 

e maio de 1992. Por classe de comprimento,o maior rendimen 

to se registrou no tamanho de 12-13 metros,com 2.730kg, e o 

menor no tamanho de 15-16 metros, com 418,5kg de lagosta(Ta 

bela II). 

No período de maio de 1992 a maio de 1993 (excluindo-

-se os meses de janeiro-março, devido ao defeso) foram rea 

lizadas 156 pescarias com covos, totalizando 2.322 dias de 

pesca, com a captura total de 41.166k9 de lagosta e produti 

✓idade media de 263,9kg/viagem e l7,7/Kg/dia.4:1,e pesca. A produ 

tividade mensal bastante variável,com valores mínimos de 

187,1kg/viagem(dezembro de 1992) e 13,5kg/dia de pesca (se 

tembro de 1992) e máximos de 630,0kg/viagem(agosto de 1992) 

e 29,7kg/dia de pesca (abril de 1993) - Tabela Ill; Figuras 

1 e 2). No mesmo período, foram realizadas 1.366 pescarias 

com redes-cagoeiras num total de 18.617 dias de pesca e ge 

rando uma produção de 175,064kg de lagosta e produtividade 

media de 128,2kg/viagem e 9,4kg/dia de pesca.Os valores  men  

sais de produtividade apresentaram variabilidade bem menor, 

que nas pescarias de covos,tendo como valores mínimos 93,7.kg 

/viagem(dezembro de 1992 e 7,9kg/dia de pesca(maio de 1993) 



e máximos 161,1kg/viagem(abril de 1993) e 12,4kg/dia de pes-

ca(maio de 1992) - Tabela IV; figuras 1 e 2). 

As lanchas que capturam peixe  so  as mesmas utilizadas 

na pesca de lagostas, mas em Acarai] operam apenas durante o 

período de defeso, no caso, de janeiro a marco de 1993.Nesse 

período, foram realizadas 76 pescarias (1086 dias de pesca ) 

com linha-e-anzol e 137 pescarias (1733 dias de pesca)com  re  

de-arrasto. As pescarias com anzol foram mais produtivas ( 

1.278,4kg/viagem e 89,5kg/dia de pesca) do que as de rede-ar 

rasto (979,3kg/viagem e 77,4kg/dia de pesca) - Tabela V. 

Esses dados mostram que as pescarias de peixe  so  bem 

mais produtivas que as de lagostas, na razão media (engloban 

do todos os tipos de pescaria) de 7,6 : 1, em termos de via  

gem  e 8,0 : 1, em termos de dia de pesca. Obviamente,conside 

rando-se que o preço da lagosta e, em media 10 vezes supe- 

rior ao do peixe, explica-se a enorme preferencia do setor 

pesqueiro de Acaraii pela pesca de lagostas. No entanto, sa- 

be-se que esta relagáo pode ser bem mais favorável ao peixe 

do que a estimada com base em apenas 3 meses, e, também,  ten  

do em vista o desinteresse dos pescadores por essa pescaria 

devido vi dependência criada pelas empresas quanto ao forneci 

mento de insumos. 

3.2.2 - Infraes.trutura da produgáo de pescado  

Atualmente, o parque pesqueiro industrial do Estado do 

Ceará e formado por 28 empresas, das quais 5 se dedicam a to 

das as etapas do processo produtivo, da captura á exportagáo, 

enquanto 9 se dedicam apenas ao beneficiamento das caudas de 

lagosta e 14  so  simples financiadoras de intermediários  pa  

ra obtengáo do produto, que será beneficiado em outras empre 

SaS. 

As seguintes modificag6es na estrutura produtiva do se  

tor  industrial podem ser observadas: (a) as empresas se 

vraram de sua infraestrutura para captura, transferindo seus 

barcos para a posse de armadores auteinomos, alguns dos quais 

se organizaram em cooperativas; (b) grande nUmero de empre-

sas passou a operar como meras compradoras de lagosta, algu 

mas mantendo sua infraestrutura de processamento;(c)foi cria 
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do um sistema de financiamento de marchantes intermediãrios, 

pelas empresas, para efetuarem a compra do produto em  diver  

sas comunidades do litoral, criando-se assim uma ampla cade 

Ia de intermediagão que, de certo modo, tem sido responsãvel 

pelo uso generalizado de redes cagoeiras e processo de captu 

ra manual por mergulho. Alem do mais, observa-se a ocorren-

cia de uma descentralização geogrefica do parque industrial, 

verias empresas instalando sucursais de compra, estocagem e 

processamento em cidades litorãneas, destacando-se os munici 

pios de Acara, Camocim e Aracati por sua expressiva produ 

ção de pescado e facilidade de acesso .6 Capital (IBAMA/1990). 

A infraestrutura industrial em torno das pescarias de 

lagosta, em Acara, constituída dos seguintes elementos:em 

presas, lanchas, pescadores, fornecedores e fabricantes de a 

parelhos-de-pesca. Esta infraestrutura tem como materia -pri 

ma a lagosta, e esta e obtida por vãrios métodos e processos 

que podem ser tanto de natureza industrial como artesanal ,em 

proporçOes vari5veis em função da comunidade pesqueira que 

realiza o processo produtivo. 

Em Acarat] estão sediadas 5 empresas, com atividades va 

nadas que vão desde a simples fabricação de gelo  at  a reali 

zagão de todo o processo produtivo, culminando com a exporta 

gão direta para o mercado externo, que são as seguintes: IN 

FRAPESCA, EMPESCA, PESCA ALTO-MAR, LAGOPEIXE e INTERFRIOS(Ta 

bela VI). 

A INFRAPESCA uma empresa local, autOnoma e sem nenhu 

ma vinculação com empresas de Fortaleza, que realiza o  pro  

cesso produtivo, da captura ã exportação de lagostas para os 

Estados Unidos. Possui uma pequena frota de 8 lanchas, mas 

compra lagosta de fornecedores equivalentes ã captura de 106 

barcos, numa 5rea que abrange os Estados do Rio Grande do 

Norte ao Maranhão e possui entreposto de compra em Aracati e 

Raposa (Maranhão). Quando a produção estocada nos timeis de 

congelamento equivale ao volume de dois  containers,  esta e 

transportada para Fortaleza onde são feitas as anélises do 

produto antes do embarque para o exterior. 
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Em termos de infraestrutura de conservação e estocagem 

do pescado, apresenta as seguintes características: (a) capa 

cidade de produção de 15  ton.  de gelo em barra a 25  ton.  de 

gelo em escama; (b) capacidade de estocagem de 75  ton.  de ge  

lo  em barra e 45  ton,  de gelo em escama; (c) capacidade de es 

tocagem de 58  ton.  distribuida em uma câmara de estocagem de 

produtos, uma câmara de espera, e dois tUneis de congelamen-

to para o produto final; (d) capacidade de processamento de 

2.0 - 2.5 ton./dia. 

Durante o ano de 1992, a INFRAPESCA comercializou 

199.266 kg de caudas de lagosta, sendo 185.582 kg comprados 

de fornecedores, equivalentes a 93% do total,e 13.684 kg  cap  

turados por sua frota, equivalentes a 7% do volume total. 

A EMPESCA opera como filial da empresa sediada em For 

taleza, não possui frota prOpria e compra caudas de lagosta 

de fornecedores autônomos e de fornecedores a ela vinculados. 

Apresenta as seguintes características: (1) capacidade depro 

dução de gelo de 25 ton./dia; (b) capacidade de estocagem de 

190  ton.,  sendo 120  ton.  de isca e 70  ton.  de produtos; (c) 

capacidade de estocagem de gelo de 50  ton.  0 armazenamen- 

to do produto para comercialização 6 provisOrio, pois a em 

presa necessita de um mínimo de peso que compense o transpor 

te da lagosta para a cidade de Camocim, onde se localiza o 

salão de processamento, de onde 6 transportada para Fortale 

za para posterior exportação. No ano de 1992, a empresa co  

mercializou 21.299 kg de cauda de lagosta atraves de compra 

a seus fornecedores. 

A PESCA ALTO-MAR tambem opera como filial da empresa ' 

sediada em Fortaleza e iniciou suas atividades em Acaraii  ape  

nas em 1992. Não possui frota prOpria e compra a produção de 

um único fornecedor que se encarrega tambem de transportar o 

produto para Fortaleza. Apresenta as seguintes característi-

cas: (a) capacidade de produção diária de gelo de 8.750 kg ; 

(b) capacidade de estocagem de gelo de 45  ton.  e de 12  ton.  

de iscas. Suas atividades comerciais se restringem venda de 

isca, gelo e  Oleo  diesel para armadores. 
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A LAGOPEIXE Comercio e IndUstria de Pesca e uma empre 

sa local, mas vinculada a uma empresa da capital, no caso a 

INTERFRIOS, que compra toda a sua produg'eo. Possui frota prO 

pria e tambem adquire caudas de lagosta de fornecedores aut6 

nomos e a ela vinculados. Apresenta as seguintes caracteris 

ticas: (a) capacidade diria de produção de gelo em escama 

de 15  ton.;  (b) capacidade total de estocagem de 130 ton.sen 

do 50  ton,  para gelo, 50  ton,  para isca e 30  ton.  para produ 

tos. Em 1992, a empresa comercializou 28.804 kg de cauda de 

lagosta, sendo 12.018 kg (41,7%) obtidos por sua frota e 

16.786 kg (58,3%) adquiridos de fornecedores. 

A INTERFRIOS opera como filial da empresa sediada em 

Fortaleza e opera somente na venda de gelo em escama( produ 

c'eo diria de 20  ton.),  com capacidade de estocagem de 40  

ton.  A empresa esta sob administrag.eo de uma família local, 

que cuida da venda do gelo e comercializa a lagosta com a se 

de da INTERFRIOS em Fortaleza. 

3.2.3 - Infraestrutura de comercializaco 

A comercializag-eo do pescado em Acaraii exerce uma im 

portante contribuic5o para a renda interna e para a din5mica 

comercial da cidade, o que certamente extrapola os limites 

urbanos, pois a cidade funciona na realizade como um grande 

entreposto de recepc-ao de lagosta capturada em diversas comu 

nidades do município de Acara l] e municrpios vizinhos,bem como 

de outros Estados como  Piaui,  Maranho e Rio Grande do Nor-

te. Pode-se observar a existencia de dois tipos de comercia 

lizago: (1) comercio local do pescado fornecido pelos pesca 

dores artesanais, cujo principal produto e o peixe; (2)comer 

cio para exportação, que e desenvolvido por empresas locais 

ou filiais de empresas de Fortaleza, cujo principal produto 

e a lagosta. 

Conforme trabalhos publicados por Paiva (1966-1970), a 

produgZo de lagostas no município de Acara, que incluia  en  

to os outros municípios (Gijoca, Cruz e Itarema) dele des  

membrados, 908  ton.  no período 1962/69, correspondendo somou 
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a 17% da  produce°  total do Estado do Cear. Esses dados cer 

tamente ressaltam a grande importencia desse município para 

a pesca de lagostas, o que explica a atual proeminencia na  

produce°  e comercializaceo desse produto como atividade eco-

nOmica  at  certo ponto independente do grande sistema indus-

trial centralizado em Fortaleza. 

0 comercio do pescado na cidade de Acarat] oferece uma 

importante contribuiceo para a geraceo de receita, tanto pe  

lo  fato de que esta constitui na realidade um entreposto de 

pesca para grande parte do pescado capturado nas comunida-

des pesqueiras do município, principalmente ilha dos Coquei 

ros e Aranau, e de outros municípios vizinhos,como Almofala, 

Torres e Porto do Barcos (ltarema) e Prea (Cruz). As condi- 
_ 

cOes de acesso e cidade de Acara, bem como as principais 

comunidades litoreneas  sec)  boas, de modo que no se pode 

culpar este setor pela falta de interesse dos pescadores pe  

la  pesca de peixes, e sim, provavelmente, a ausencia de a 

poio pUblico a suas atividades econOmicas (Figura 3). 

0 pescado comercializado vem das localidades onde se 

realiza pesca artesanal, mas nem sempre o produto alcança o 

mercado de Acara, pois este pode ter sido encomendado por 

algum marchante local que comercializa diretamente com ou 

tros consumidores, ou pode ter sido destinado diretamente  pa  

ra o mercado de peixe da capital. Os pescadores preferem  co  

mercializar o pescado diretamente com o comprador a leve  -lo  

para o mercado de peixe de Acara, onde o produto submeti- 

do a uma tabela de preços estipulada pela Prefeitura. 

Em consequencia dos investimentos feitos no setor  pro  
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dutivo, em termos de infraestrutura de conservagao(produçao 

de gelo e frigorificagao) e processamento (cauda de lagos 

ta), o volume de pescado comercializado tem crescido bastan 

te nos Gltimos anos, acarretando o dinamismo do setor pes 

queiro em termos de renda e geraçao de empregos indiretos , 

mas no necessariamente em termos de aumento do consumo de 

pescado, pois a grande parte deste 6 exportado para merca-

dos externos. Deste modo, observa-se que  so  muito grandes 

as oportunidades para aumento da receita do municipio,desde 

que sejam oferecidas as condigOes adequadas para desenvolvi 

mento da pesca de lagosta e peixe, em termos de transporte, 

mo-de-obra especializada, entrepostos de pesca e incenti 

vos financeiros para investimento e custeio. 

RelaçOes de Produgo 

As relagOes de produçao dizem respeito ao interrela 

cionamento entre o sistema patronal da pesca artesanal, no 

caso, os proprieta- rios de embarcagao, os armadores e os pes 

cadores, para definir a forma de remuneragao informal que, 

na maioria das vezes, 6 o sistema vigente na atividade de 

pesca artesanal. 

Na cidade de Acara, talvez pelo fato de que a pesca 

artesanal de peixe realizada com lanchas motorizadas, ao 

contra- rio da maioria das comunidades pesqueiras litora-neas 

do Estado do Ceara- , as relaçOes de produçao no obedecem a 

tradicional partilha da produgao entre o armador ( a metade 

ou um terço, dependendo da realizaçao ou no de despesas com 

armaca'o da embarcagao) e os pescadores (a outra metade ou 

dois terços respectivamente). Portanto, a seguir  sera-  feita 

uma breve descrigao do sistema usado, considerando-se a pes 

ca com linha-e--anzol e a pesca com arrasto (rede-de-espera 

'a deriva): 

1. Pescarias de linha-e-anzol 

0 armador arca com todas as despesas de armaça-odalan 

cha e, antes da sarda da embarcação, fornece um valor em  di  

nheiro como vale de adiantamento aos 5 pescadores para que 



17  

suas famílias garantam o sustento durante sua ausencia no mar. 

Terminada a pescaria, toda a produg5o e pesada individualmen 

te para cada pescador, de acordo com sua marca, separando-se 

os peixes de primeira categoria e o restante. Cada pescador 

tem também direito a uma parte da produgao para autoconsumo 

(bOia), doada pelo armador e que pode chegar  at  10kg de pei 

xe, dependendo do rendimento da pescaria. A receita total da 

pescaria a nível de pescador e calculada pelo armador,que es 

tipula um prego para os peixes de 1.? categoria e os restan 

tes, bem abaixo da cotag5o comercial, sendo estas quantias 

pagas ao pescador como salário, deduzido o valor do vale. A 

receita auferida pelo armador ent5o e determinada pela dife 

renga entre a quantia paga ao pescador e as quantias auferi 

da com a venda do pescado a prego de mercado, obviamente bem 

mais alto que o prego pago ao pescador. 

2. Pescarias de arrasto 

Nesse tipo de pescaria, todas as despesas de armag5o , 

também  so  assumidas pelo dono da lancha e este fornece um 

vale de adiantamento aos 4 pescadores. 0 sistema de pagamen 

to da pescaria e o mesmo, mas existem algumas pequenas dife 

rengas em relag5o 5s pescarias de linha-e-anzol: (1) o peixe 

para a bOia pago em dinheiro ao invés de produg&o; (2) no  

he  separag5o da captura realizada por cada pescador. 

Cadeia de intermediag5o 

A comunidade de pescadores identifica no uma relag5o 

definida entre renda e trabalho, pois aparentemente,por mais 

que trabalhem isto provavelmente no lhes trar5 renda adicio 

nal. Enquanto isto parece uma incongruencia, pois uma rela 

g5o direta e facilmente identificável nas atividades do  co  

mercio e indiistria (pelo menos para os proprietários),na pes 

ca estas vantagens se perdem na cadeia de intermediag5o,pois 

o aumento da produg5o no significa necessariamente aumento 

de renda para o pescador, devido 5 estabilizag5o do prego 

imposta pelos intermediários. Em Acara, a remuneração do 
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pescador, na forma da baia e do prego pago por kg de pescado, 

sempre este achatada pois se a produgeo for alta, o produtor 

de' mais bOia mas paga menos pelo peixe, e se a produgeo for 

baixa, paga um pouco mais pelo peixe mas fornece menos bOia. 

Em Acarai, como na maioria das comunidades pesqueiras 

litoreneas, a pesca artesanal em suas relagOes sOcio-econOmi 

cas constitui um subsistema dentro de uma economia capitalis 

ta, mantendo uma situageo de dependencia ao setor industrial 

principalmente quanto ao uso de sua infraestrutura de arma 

zenagem e fornecimento de gelo para conservagao do pescado a 

bordo. Tendo em vista que a cidade de Acara 6 e um dos gran-

des centros da pesca artesanal de lagostas, no existem atu 

almente embarcagOes destinadas exclusivamente e pesca de pei 

xe, como ocorre em outras comunidades pesqueiras,de modo que 

as lanchas motorizadas  so  empregadas para a pesca de lagos 

tas e, apenas durante o defeso,  so  destinadas a pescarias I 

de peixe. Em condigOes normais, estas pescarias no seriam 

renteveis e este sistema tem-se mantido pela estreita depen 

dencia entre o setor artesanal tradicional e o moderno setor 

das pescarias de lagosta, que se mantem sob a égide do siste 

ma industrial para exportageo, portanto com elevados lucros 

com a venda do produto no mercado internacional. 

Esta parceria no tem sido muito benefica para o setor 

artesanal de peixe, pois tem aumentado muito sua dependência 

ao setor industrial com a compra de gelo produzido por 5 em 

presas,e no prego do produto, que geralmente este atrelado 6 

cadeia de intermediageo. 0 principal empecilho ao estabeleci 

mento de um equilibrio entre os dois setores (lagosta e pei 

xe) tem sido o elevadissimo prego alcançado pela cauda de  la  

gosta no mercado externo (cerca de 21 dOlares), o que deter 

mina uma relageo de 1 para 10 em termos de peso da produgeo. 

Isto significa que para a pesca de peixe se tornar novamente 

atraente para os pescadores a captura deve ser mais de 10 ve 

zes superior a produgeo de lagostas, o que atualmente no a 

contece. No entanto, o alcance deste indice perfeitamente 

vievel, desde que os pescadores recebam um prego justo pelo 

pescado e fiquem menos dependentes da estrutura industrial/ 

empresarial quanto e compra de insumos. 
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Segundo trabalho realizado pela Comisso Estadual de Pia 

nejamento  Agricola  (Cear é - CEPA, 1978), a margem media de  co  

mercia1izaç5o a nível de produtor, para as 12 principais espe 

cies de peixe capturadas artesanalmente, era de 71% em Forte 

leza e 522 nas comunidades litor:Sneas. Em termos de lucro  it  

quido, o produtor e a cadeia de intermediaça-o ficam com 61% e 

39% em Fortaleza, e nas comunidades litorneas, com 23% e 77% 

respectivamente, o que evidencia claramente a enorme dependen 

cia do produtor ao intermedia'rio em localidades mais afasta 

das de grandes centros consumidores. Felizmente, podemos veri  

car  que esta situação tem-se modificado substancialmente apar 

t i r da insta1ay-6o de um melhor sistema de transporte e forne-

cimento de energia elétrica ao longo de todo o litoral cearen 

se, dando chance a que o produtor retenha uma maior proporg'6o 

do preço final do produto, embora ainda no tenha alcançado  

uma situaç'a-o ideal. 
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4 - DISCUSSÃO E CONCLUSÕES  

A dependencia histOrica da pesca de lagosta a uma ati-

vidade considerada predatOria e determinada por fatores tec 

nolOgicos (falta de conhecimentos técnicos pelos pescadores) 

econOmicos (escassez de oportunidades de emprego)e sociais 

(incapacidade de entender a necessidade de preservar os  re  

cursos biolOgicos). A  quest-a-o econOmica se exacerbou a medi 

da que os custos aumentaram e reduziu-se a produtividades das 

pescarias, restando como alternativa mais viavel seu retorno 

a processos artesanais caracterizados por baixos custos e  di  

ficuldade de fiscalizagao como forma de manter o recurso num 

nível de produção sustentavel. Segundo o GPE da lagosta  (IBA  

MA, 1991), existem hoje mais de 2.600 embarcagGes, a maioria 

de pequeno porte, atuando na pesca da lagosta, quando o nu 

mero  maxim°  permitido de 1.953 embarcagoes. 

A especializagao da pequena produgao de pescado mariti 

mo, centrada agora na captura da lagosta em bom numero de  co  

munidades pesqueiras, significou um ganho real para os pesca 

dores, uma vez que para se obter uma renda equivalente a 10 

kg de peixe necessSrio capturar apenas lkg de lagosta. Com  

esta concorrencia "desleal", era inevitavel que um elevado 

contingente de pescadores tradicionais se sentisse atraído 

para essa nova e rentavel modalidade de pesca, passando a 

produzir diretamente para o mercado externo, via empresa de 

pesca, sobrecarregando assim um setor j5 saturado pelo exces  

so  de esforço gerado por grandes barcos motorizados. 

Esta pritica predatOria, na realidade, e diretamente es 

timulada pelo segmento industrial, ja que uma grande parcela 

das empresas no mais investe no processo produtivo, princi 

palmente na aquisigao de embarcagOes, preferindo repassar os 

aportes financeiros a armadores de pesca que, ato contfnuo , 

fomentam a atividade com a aquisigao de redes-cagoeiras. Por 

causa desse interesse exagerado pela pesca artesanal, vem-se 

notando que ultimamente em Acara U o prego da rede subiu 
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enormemente, o que pode significar uma vantagem do ponto de 

vista da redugeo do esforço, mas uma desvantagem pela elimi 

nageo do principal benefício do uso da rede, que e a diminui 

g5o dos custos operacionais. 

Analisando-se os dados relativos es pescarias com 

vos e redes entre maio/1992 e maio/1993, verifica-se que em 

termos de rendimento por viagem e dia de pesca, os  indices  

obtidos nas pescarias com covos (263,9/viagem e 17,7/kg/dia 

de pesca) foram 96,02 e 76,6% maiores do que os  indices  obti 

dos nas pescarias com redes, 128,2/kg/viagem e 9,4kg/dia de 

pesca (Tabelas  III  e IV). Tendo em vista que,em media o es  

forgo  diário de 500 covos equivale ao esforço de 40 redes de 

150 metros, portanto, uma relaçao de 1 covo para 12 metros ' 

de rede, e considerando-se a relageo de 1 covo: 8 metros de 

rede estimada com base em dados obtidos por Paiva Filho & Al 

cantara Filho (1975), chega-se e.  concluso de que 6.000 me-

tros de redes equivalem a 750 covos em termos efetivos,o que 

significa um aumento de 50% no poder de pesca. 

Esses dados mostram que em termos diarios, o covo 

76,6% mais eficiente do que a rede, o que pode dar margem a 

di3vidas sobre a vantagem de se utilizar esse aparelho-de-pes 

ca em larga escala, como vem acontecendo nos ltimos anos.Na 

realidade, a superioridade da rede sobre o covo decorre prin 

cipalmente de sua operacionalidade a partir de embarcaçOes a 

vela e dos menores custos de produgeo principalmente no que 

se refere a vida Util da rede, 3 vezes maior que a do covo . 

Segundo calculas feitos em junho de 1993, uma rede custava 

110 dOlares, enquanto uma fila de 20 covos custava 220 dOla- 

res. Enteo, em termos comparativos, as 40 redes custariam 

4.400 dOlares e os 500 covos custariam 5.500 dOlares e, como 

as primeiras  so  3 vezes mais duradouras, significa que, no 

mesmo espaço de tempo, as redes custariam 3,75 vezes menos 

que os covos. 

0 crescimento do emprego de redes-cagoeiras tem sido e 

norme nos ltimos anos e isto pode ser avaliado recentemente, 

CO  
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pelo decrescimo da  produce()  de covos pelos fabricantes locais. Por 

exemplo, em 1992, havia 6 fabricantes em Acara, que chega -  

ram  a produzir 33.000 unidades; no ano de 1993,  at  o  ms  de 

junho a produg-eo rCeo havia ultrapassado a 8.000 unidades. 

A partir da anelise dos dados sobre a produtividade das 

pescarias de lagosta e peixe (Tabelas  III -V e figuras 1 - 2), 

verifica-se que, em termos médios, o rendimento diário nas 

pescarias de peixe atingiu 80,0k9, enquanto o das pescarias 

de lagosta foi de 10,2kg. Embora esses dados se refiram a pe 

✓iodos diferentes (maio/92-maio/93 para as lagostas, e janei 

ro-margo/93 para os peixes), devido ao fato de que a pesca 

de peixe ocorre apenas durante o per rodo de defeso, pode-se 

observar que a razão de 8 : 1 entre as produtividades em pe  

so  no suficiente para superar a  raze.°  de 10 : 1, em favor 

da lagosta, entre os pregos dos produtos. 

As solugOes mais evidentes para sanar, em parte, esses 

problemas  so:  (a) uma expansao do mercado consumidor, atra  

✓ s  do estabelecimento de pregos mínimos; (b) maior interven 

gao do setor pUblico, principalmente representado pela  Pre  

feitura do município costeiro, na infraestrutura de produgeo 

e comercializago do pescado. 

Nas comunidades pesqueiras do Ceil.-eo, o principal obje 

tivo do 19 intermedi5rio, que compra o peixe diretamente do 

pescador, no e a maximizageo do prego e sim dos lucros to 

tais. Assim, o intermedierio maximiza sua renda no reduzin 

do o prego de compra do pescado, mas sim pagando um prego e 

levado para garantir um fluxo de oferta constante de modo 

que a maior quantidade de peixe comercializada garante uma 

margem de lucro positiva (Fernando, 1985). Este sistema tem 

a desvantagem de poder gerar um processo de comercializag-eo 

oligopse.mica, no sentido da centralizageo do poder de compra 

na mo de poucas pessoas, o que a longo prazo pode gerar dis 

torgOes to graves como o aviltamento do prego pago ao  pro  

dutor pelo pescado produzido. 
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Sendo remunerado em fungo da quantidade de peixe que 

captura, no sistema de parceria, o pescador no tem uma ideia 

exata de quanto ganha, jL que no faz registro mensal de sua 

renda. Por outro lado, o que realmente interessa & que o pes 

cador seja estimulado a produzir mais, e isto certamente se 

refletirá na melhoria de suas condigOes de vida,que de certo 

se tornara visível mesmo para pessoas com baixo nível de  am  

bigáo profissional e de enriquecimento. 

Ao contra- rio do que pensam os sociólogos, a pesca arte 

sana] deve produzir ric, apenas para subsisCencia,mas também 

para gerar renda excedente para auto-manuteng5o e investimen 

to, e assim garantir um bom nível de salário para os pescado 

res e armadores, através do aumento da parte que toca a ca 

da um desses elementos. Nesse contexto, deve-se acrescentar 

que a renda mensal do pescador no to baixa como fazem 

crer alguns profissionais desavisados, que apostam na viso 

romântica do "bravo mas desassistido pescador".Na realidade, 

o pescador pode tornar-se uma das categorias de mo-de- obra 

no qualificada mais bem pagas, com a vantagem adicional de 

terem uma alimentagáo de boa qualidade em proteína animal e 

condiçOes de trabalho bem mais saudáveis do que a maioria da 

categoria de pessoal assalariado do campo e da cidade. 

A pesca de lagosta tem sido responsável por mudanças ' 

drásticas nas relagOes de produgáo, no sentido de que os pes 

cadores tradicionais abandonaram suas atividades para se  en  

gajarem nessa outra atividade muito mais lucrativa e menos 

trabalhosa. Para que a situação anterior seja recuperada, e" 

preciso que a taxa de mais valia (aumento da produgáo exce  

dente com a mesma quantidade de trabalho) atinja tambem as 

pescarias de peixe e, para necess6rio que haja isto, esti 

mulo tanto do ponto de vista da melhoria nas condig6es de 

trabalho como uma política de pregos adequada a nível de  pro  

dutor. 

Nesse contexto, a intervengZo da Prefeitura do munici 

pio costeiro é fundamental para a criação de oportunidades 

de emprego nos dois subsetores (lagosta e peixe), através do 

IBs LC  mi  
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estabelecimento de sua prOpria infraestrutura de fabricaçáo 

de gelo e construçáo de cámaras frigorificas. Deste modo,pes 
_  

cadores teriam os meios necessários para tomar sua propria 

decisáo de aderir totalmente á pesca de lagostas e retornar 

ao peixe apenas durante o defeso, ou se dedicar totalmente ' 

ao peixe, com o suporte para obter preços adequados pelo pes 

cado, mesmo se submetendo á cadeia de intermediaçáo. 

A produçáo pesqueira de pequena escala (artesanal) cor  

re  o risco de perder sua importncia sOcio-econSmica na maio 

ria das cidades litorâneas do Ceara', pelos seguintes motivos: 

(1) 0 sistema industrial absorveria todas as fontes de merca 

do consumidor, sufocando a produçáo de pequena escala. 

(2) A descapitalizaçáo do setor artesanal, devido á evasao 

de renda causada pela dependência ao intermediário, forçaria 

o pescador artesanal a migrar para os grandes centros, onde 

seria absorvido pelo setor industrial. 

(3) 0 sistema de subsídios governamentais sempre beneficia o 

setor industrial, em detrimento da pequena produçáo. 

(4) A pesca artesanal seria considerada como um elemento a-

trasado e anOmalo dentro do processo de desenvolvimento glo 

bal do  pars,  cada vez mais perdendo espaço como produtor e 

empregador de mo-de-obra abundante e no-qualificada. 



25 

5 - SUMARIO  

Este trabalho procura realizar o diagnOstico das condi  

goes  sOcio-econOmicas da pesca na comunidade de Acaratii, muni 

cipio de Acara, Ceará, principalmente como base para uma 

anãlise das modificagOes introduzidas no sistema de explora 

gao devido ao desenvolvimento da captura de lagostas por  pro  

cessos artesanais. Seus principais resultados são os seguin 

tes: 

1. As modificagOes estruturais no processo produtivo das.  em 

presas de pesca se deve ã queda da produção de lagostas e ao 

aumento dos custos operacionais, e consistem da descentrali 

zagao do processo de captura e comercializagão, e do emprego 

de redes-cagoeiras em larga escala. 

2. A tecnologia de captura consiste do uso de lanchas motori 

zadas nas pescarias de lagosta, tendo como aparelhos-de -pes 

ca o covo e a rede-cagoeira, e nas pescarias de peixe, tendo 

como aparelhos a linha-e-anzol e a rede-arrastão. 

3. A infraestrutura de comercializagão e composta dos seguin 

tes elementos: (a) armadores, que fornecem os insumos da pes 

caria e garantem o sal5rio dos pescadores por um processo de 

compra do pescado a prego bem inferior ao de mercado; (b) em 

pres6rios, que monopolizam a venda de gelo e a estocagem do 

produto; (c) intermedi6rios, que controlam o prego do pesca 

do a nivel de consumidor; (d) pescadores, os verdadeiros  pro  

dutores, mas os menos remunerados dentro da cadeia de comer 

cializagão. 

4. As pescarias com covos são bem mais produtivas que as pes 

carias com redes-cagoeiras, mas o emprego destas tem-se de-

senvolvido a partir de sua maior vida util e menor custo ope 

racional. 

5. A produtividade media das pescarias de lagosta foi de 10,3 

kg/dia de pesca, enquanto a das pescarias de peixe foi 82,0 

kg/dia de pesca, determinando uma razão peixe: lagosta 8 : 1, 
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TABELA I 

Estrutura de comprimento e produg5o mensal de caudas de lagosta pela frota de lanchas 

sediada em Acaraii, operando com redes-cagoeiras, no  period()  de maio de 1992 a maio de 

1993 

CLASSE DE 

COMPRIMENTO 

(m) 

n 

PRODUÇÃO MENSAL (Kg) 

1 9 9 2 1993 
MEDIA 

mai jun jul  ago set out  nov dez abr mai 

8 - 9 9 893 535 476 379 286 483 386 253 481 398 456,8 

9 - 10 42 5.190 4.607 2.333 2.408 3.704 2.878 2.424 3.383 4.200 3.056 3.418,3 

10 - 11 45 6.356 5.770 2.859 4.096 2.964 2.583 3.868 3.927 6.667 4.740 4.383,0 

11 - 12 25 2.466 4.212 3.591 3.774 2.507 3.234 1.934 2.874 3.203 2.901 3.069,6 

12 - 13 31 1.545 5.866 4.796 8.529 3.137 3.208 2.525 3.208 6.760 4.844 4.441,8 

13 - 14 7 - 278 675 1.744 381 229 623 1.047 605 477 673,2 

14 - 15 - - - - - - - - - - - - 

15 - 16 1 _ - - - - - - - - - - 

16 - 17 1 - - - - - 491 _ _ _ _ 491,0 

TOTAL 161 16.450 21.266 14.730 20.930 12.979 12.615 11.760 14.692 21.916 16.4-.6 16.374,4 

Obs: a aus'encia de dados nos meses de janeiro - marco se deve 'a ocorr'encia do defeso nesse perrodo. 



TABELA II 

Produck mensal de caudas de lagosta pela frota de lanchas sediada em Acarai, operando 

com covos ,no período de maio de 1992 a maio de 1993. 

CLASSE DE 

COMPRIMENTO 

(m) 

PRODUÇÃO MENSAL (Kg) 

1992 1993 
MÉDIA 

mal jun jul  ago set out  nov dez abr mal 

8 - 9 - - - - - - - - - - - 

9-10 - - - - - - - - - - - 

10 -11 1.616 - - - - - 140 181 - - 645,7 

11 -12 2.534 845 - - - - - - - - 1.689,5 

12 -13 7.623 2.974 160 1.260 2.154 1.393 2.326 3.411 3.884 2.135 2.730,0 

13 -14 1.397 848 - - - 799 754 898 693 609 856,8 

114-15 - - - - - - - - - _ - 

15 -16 - 357 480 - - - - - - - 418,5 

16-17 - 649 655 - - - - - - - 652,0 

TOTAL 13.170 5.673 1.295 1.260 2.154 2.192 3.220 4.490 4.577 2.744 4.077,5 

Obs: a ausencia de dados nos meses de janeiro - marco se deve ocorrencia do defeso nesse período. 



TABELA III  

Dados sobre a produg.a-o, esforço de pesca e CPUE de lagostas, em pes 

carias realizadas com covos,no município de Acarai, de maio de 1992 

a maio de 1993 

ANO MESES PRODUCAO 

(Kg) 

ESFORÇO DE PESCA CPUE 

N9 DE 

VIAGENS 

N9 DE DIAS 

DE PESCA  

Kg / VIA 

GEM  — 

Kg/DIA 

DE PESCA 

1992 Maio 13.345 56 770 238,3 17,3 

Junho 5.820 22 360 264,5 16,2 

Julho 1.295 3 68 431,7 19,0 

Agosto 1.260 2 43 630,0 29,3 

Setembro 2.163 9 148 240,3 14,6 

Outubro 2.191 6 106 365,2 20,7 

Novembro 3.281 15 243 218,7 13,5 

Dezembro 4.490 24 304 187,1 14,8 

1993 Abril 4.577 11 154 416,1 29,7 

Maio 2.744 8 126 343,0 21,8 

TOTAL 41.166 156 2.322 263,9 17,7 

Observack: A ausência de dados nos meses de janeiro - março se deve ocor _ 

rencia do defeso nesse período. 



TABELA IV 

Dados sobre a produgo, esforço de pesca e CPUE de lagostas, em pes 

carias com redes-de-espera, no municipio de Acarat], de maio de 1992 

a maio de 1993 

ANO MESES 
PRODUÇÃO 

(Kg) 

ESFORÇO DE PESCA CPUE 

N9 DE 

VIAGENS 

N9 DE DIAS 

DE PESCA  
Kg/VIA 

GEM  — 
KG / DIA 

DE PESCA 

1992 Maio 16.864 109 1.364 154,7 12,4 

Junho 22.163 161 2.183 137,6 10,4 

Julho 15.193 125 1.785 121,5 8,5 

Agosto 21.875 138 2.245 158,5 9,7 

Setembro 13.422 117 1.607 114,7 8,4 

Outubro 13.631 103 1.379 132,3 9,9 

Novembro 12.758 123 1.563 103,7 8,2 

Deiembro 16.215 173 2.039 93,7 8,0 

1993 Abril 23.841 148 2.023 161,1 11,8 

Maio 19.102 169 2.429 113,0 7,9 

TOTAL 175.064 1.366 18.617 128,2 9,4 

Observagk: A ausencia de dados nos meses de janeiro-março se deve ocorren 

cia do defeso nesse  period°.  



TABELA  V 

Dados sobre a produção, esforço de pesca e CPUE de peixes captura 

dos nas pescarias com linha-e-anzol e com arrasto, pela frota de 

lanchas sediada em Acara, no período janeiro - março de 1993. 

MESES 
Produgo 

(Kg) 

Esforço de pesca CPUE 

n9 de 

viagens 

n9 

de 

de dias 

pesca 
Kg / viagem Kg / dia de pesca 

Pescarias com linha e anzol 

Janeiro 22.880 23 288 994,8 79,4  

Fevereiro  43.570 31 451 1.405,5 96,6 

Margo 30.712 22 347 1.396,0 88,5 

TOTAL 97.162 76 1.086 1.278,4 89,5  

Pescarias com rede-arrasto 

Janeiro 54.026 50 692 1.080,5 78,1  

Fevereiro  50.543 51 629 991,0 80,4 

Margo 29.601 36 412 822,2 71,8 

TOTAL 134.170 137 1.733 979,3 77,4 



TABELA VI 

Atividades econOmicas desenvolvidas por empresas industriais se 

diadas em Acara, municipio de Acara, Ceara', no ano de 1992. 

ATIVIDADES 

EMPRESAS 

INFRA 

PESCA 

EMPESCA PESCA 

ALTO-MAR 

LAGO-PEI- 

XE 

INTER- 

FRIOS 

Produco de gelo(t/dia) 40 25 8,8 15 20 

Capacidade de estocagem 

(t/dia) 

- produto 58 70 30 

- Gelo 120 50 45 50 40 

- Isca x 120 12 50 

Capacidade de processa 

mento (t/dia) 2,5 - - - - 

Comercializag5o de la  _ 

gosta. (t) 

_ . 
- própria 13,7 - 12,0 - 

- fornecedores 199,3 21,3 - 16,8 x 

Venda de produtos 

- gelo x x x x x 

- isca x x x x - 

- Oleo  x x_ x x 

ConvengOes: - ausencia ; x ocorrência 
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Figura 1 - Variação mensal da produtividade das pescarias 

de lagosta (kg/viagem) realizadas com covos e redes-espe-

ra no período de maio de 1992 a maio de 1993(com período 

de defeso em janeiro-marco de 1993). 
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Figura 2- Variago mensal da produtividade das pescarias 

de lagosta(kg/dia de pesca) realizadas com covas e redes-

-de-espera, no período de maio de 1992 a maio de 1993(com 

período de defeso em janeiro-março de 1993). 
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