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ANALISE PRELIMINAR DOS CUSTOS OPERACIONAIS DAS PESCARIAS DE 

LAGOSTAS NA COSTA DO NORDESTE DO BRASIL 

Claudio Roberto de Carvalho Ferreira 

A exploração de lagostas na costa nordestina do  Bra  

sil teve seu inicio por volta de 1955, e em curto prazo se 

expandiu a partir de dois importantes centros de pesca da Re 

giao, o do Estado de Pernambuco e o do Estado do Ceara (Pai 

va, 1960 e 1961a; Moura, 1962), em função principalmente da 

abundancia e do valor do recurso. 

As lagostas são consideradas como um dos recursos 

basicos da pesca maritima no nordeste brasileiro ( Paiva, 

1961b), par constituirem poderosa fonte de divisas para o 

pais, atraves da exportaçao de suas caudas para o exterior. 

Desde o inicio da pesca  at  os dias atuais, o Go-

verno tem procurado regulamentar a exploração lagosteira atra 

_  
vs  do seu orgao de pesca - Superintendencia do Desenvolvi- 

mento da Pesca, -em face do aumento gradual e da intensidade 

com que ela a efetuada, notadamente nos Ultimos anos quando 

a produçao maxima  foi ultrapassada  (Costa et at., 1974).  Mui- 

tas das medidas de regulamentação impostas visam proteger 

aspectos bio-ecolOgicos das especies e controlar os metodos 

e artes de pesca em uso (SUDEPE, 1974), sendo que a exeqUi- 

bilidade das mesmas, algumas vezes posta em dUvida pela 

contra-argumentagao calcada em aspectos de ordem essencial 

mente econUmicos. 
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Apesar dos níveis de desenvolvimento atingidos na 

exploração de lagostas na costa do nordeste brasileiro, pou  

co  se sabe sobre os custos operacionais das pescarias efe-

tuadas. Via de regra, os mesmos ficam restringidos gs empre-

sas lagosteiras, constituindo material de difícil acesso e 

manipulagao, sendo de reprodução reservada. Como estes e 

pelas  razes  anteriormente aludidas, outros aspectos econa-

micos da pesca de lagostas deixam de ser cogitados nos estu 

dos das medidas de sua regulamentagao. 

No presente trabalho analisamos os dados controla 

dos de algumas pescarias de lagostas realizadas na costa do 

nordeste brasileiro, os quais pelo valor das informagi-ies que 

proporcionam, entendemos serem de grande importância ao se-

tor empresarial e as instituig6es que direta ou indiretamen 

te lidam com a pesca. 

MATERIAL E MfTODOS 

Para a elaboração deste trabalho, cottamos com os 

dados controlados de operag;es, de despesas e de produçao 

pesqueira de 9 embarcaçaes lagosteiras pertencentes a duas 

empresas de pesca sediadas em - Fortaleza (Cear g Brasil),que 

operaram na exploragao de lagostas na costa do nordeste  bra  

sileiro, no período de janeiro de 1975 a julho de 1976 (fi-

gura 

As embarcagCies selecionadas e constantes deste es- 

tudo,  so  de um mesmo tipo e se enquadram para efeito de 

uma classificação (Costa, 1966 e 1969) como do tipo grande. 

Para fins de caracterização, consideramos o comprimento to 

tal, boca  maxima,  calado mâximo, pontal, tonelagem bruta, 
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tonelagem liquida, motor, material do casco e sistema de  can  

servagao do pescado (tabela I). 

De cada embarcagao e viagem realizada, coletamos 

os seguintes dados: a) niimero de dias de pesca efetiva; h) 

numero de dias no porto em cada jornada de pesca; c) niimoro 

de dias de "viagem redonda"; d) produgão pesqueira; e) des-

pesas efetuadas com isca, combustivel e lubrificantes, almo 

xarifado, rancho, artes e implementos de pesca, serviços de 

terceiros e mo-de-obra direta, al'em das despesas calcula-

das como custo de oportunidade e depreciagao e seguro da em 

bar caçao. 

Para compreensao dos dados controlados de cada em-

barcagao e citados anteriormente, entendemos por  flamer°  de 

dias de pesca efetiva, ao numero de dias gasto em desloca-

mento e de pesca propriamente dito; ao niimero de dias no por 

to, como o numero de dias gasto pela embarcaçao entre uma 

e outra viagem, para a manutenção, armagao e descarga; ao nu 

mero de dias de "viagem redonda" - terminologia muito co-

mum na pesca -, como a soma de dias de pesca efetiva e os 

dias no porto; como produqao pesqueira, o total de lagostas 
timit%  

capturadaiYPela embarcaçao em cada viagem. As despesas pas-

siveis de esclarecimentos como custo de oportunidade, deno-

minaqao bastante usada na terminologia econamica, considera 

mos o valor correspondente ao emprego de um capital - no ca  

so,  o prego de aquisigao da embarcagao num tempo de ope- 

raga° e a uma taxa anual de juros; como depreciação e segu- 

ro, os valores equivalentes a taxas de depreciaçao de um 

bem, estabelecidas legalmente, e de seguros deste bem con-

tra riscos em geral; como isca, o material usado como tal, 

sendo mais comuns o pescado marinho e o mocota-de-boi; como 

combustível e lubrificantes, o iileo diesel,  Oleo  de motor, 
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graxas e seus derivados; como almoxarifado, todas aquelas 

relativas a custos de ferramentas, pegas e/ou equipamentos 

mecanicos, eletricos e eletr5nicos, tintas e material de um 

peza, material naval e de armação, incluindo-se nestes Ulti 

mos, os utensilios para conves, para casa de mgquinas, para 

navegaçao e para cozinha; como rancho, as despesas exclusi-

vas referentes aos generos alimenticios pereciveis ou no; 

como artes e implemettos de pesca, todo aquele material em-

pregado na captura de lagostas, sendo mais comuns os covos 

ou armadilhas, arame, cordas, varas, pano das bandeiras,  "fa  

teixas"  etc.;  como serviços de terceiros, aquelas despesas 

concernentes a serviços efetuados com manutençao e realiza-

da por terceiros, em virtude da falta de meios daf empresa 

proprietgriaf da embarcaçgo: como  mode-.obra direta, as  des  

pesas com pagameftto da tripulaçgo, inclusive premios e gra-

tificaçães, com os respectivos encargos sociais. 

Com base nos dados controlados de cada embarcaggo, 

em cada viagem, foi-nos possivel obter, por calculo, para o 

período de tempo referido neste trabalho: o total de embar-

caçaes que atuaram, o total de viagens, o total de dias de 

pesca efetiva, o total de dias no porto, o total de dias de 

"viagem redonda", o nUmero de dias de pesca efetiva por via  

gem,  o numero de dias no porto por viagem, o numero de dias 

de "viagem redonda" por viagem, a produçgo pesqueira contro 

lada, a produçgo pesqueira por embarcaçgo, a produçgo pes- 

queira por viagem, a produggo pesqueira por dia de pesca 

efetiva e a produggo pesqueira por dia de "viagem redonda" 

(tabela II). Tambem, seguindo a mesma metodologia, obtive- 

mos para cada embarcaçgo e no conjunto destas, a variaggo  

minima, maxima  e media dos seguintes dados de pesca contro- 

lados: nUmero de dias de pesca efetiva, numero de dias no 
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porto, niimero de dias de "viagem redonda", produção pesquei 

ra em cada viagem, produção pesqueira por dia de pesca efe-

tiva, e a produsgo pesqueira por dia de "viagem redonda" (ta 

bela  III). 
• 

Os dados controlados de despesas de cada embarca-

sio, em cada viagem, foram calculados conforme a metodolo-

gia antes mencionada e permitiram-nos obter para cada embar  

cacao  e no conjunto destas, a variasgo mfnima,  maxima  e ma-

dia dos seguintes Itens de despesa: custo de oportunidade, 

depreciagao e seguro, isca, combdstivel e lubrificantes,  al  

moxarifado, rancho, artes e implementos de pesca, serviços 

de terceiros, mo-de-obra direta e despesa total. Tambam,fo  

ram  calculadas para cada embarcação e no conjunto destas, as 

participag6es relativas de cada item de despesa com base na 

despesa total m'edia (tabela IV). Para o calculo do custo de 

oportunidade consideramos a taxa de juros equivalente a 12% 

ao ano e o tempo de operasao, aquele correspondehte  ad  nume 

ro de dias de "viagem redonda"; ja no que respeita a depre- 

ciasao e  seguro, baseamo-nos no seguinte: a depreciasao to- 

mando COMO base a legislasgo pertinente em vigor, a qual es 

tabelece que, para embarcagges com casco de  ago  deve corres  

ponder  a um percentual de 5% ao ano, calculado sobre o va-

lor de compra da embarcagão, à partir do qual obtivemos o 

valor da depreciasao/dia, enquanto o seguro, pelo valor do 

mesmo estipulado no contrato, por um tempo determinado, com 

os quais calculamos o valor do seguro/dia. 

Utilizando a mesma metodologia empregada para a oh 

tenção do valor madio de cada Item de despesa por viagem, 

no global das 47 viagens, encontramos o valor madio de cada 

item de despesa por dia de "viagem redonda", bem como por 

dia de pesca efetiva. Tambam, calculamos a participasao  re- 
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lativa de cada um destes valores, com base na despesa total 

mgdia (tabela V). 

Para a determinação dos custos em cada dia de "via  

gem  redonda"/quilo de lagosta capturada, segundo cada item 

de despesa, dividimos o valor mgdio da despesa de cada item 

em cada dia de "viagem redonda" (tabela V), pela mgdia glo-

bal da produção pesqueira por viagem. Calculamos ainda, a 

participação relativa de cada item de despesa, com base no 

valor de despesa total (tabela VI). 

0 custo do quilo de lagosta capturada/viagem, bem 

como os valores de despesas de cada um dos itens que parti-

cipam deste montante, foram calculados dividindo-se o valor 

médio da despesa de cada item por viagem (tabela V), pela me 

dia global da produção pesqueira por viagem. Tambem, calcu-

lamos a participagão relativa de cada item de despesa, com 

base no valor de despesa total (tabela VII). 

Visando definir uma faixa de dias em que uma "via- 

gem redonda" pode porporcionar um lucro  maxim° valemo-nos 

dos estudos de Bilas (1967),  Samuelson  (1966) e Stigum & 

Stigum (1973). Seguimos o seguinte criterio: tabulamos os 

dados de produção pesqueira e das respectivas despesas to-

tais de cada uma das viagens, segundo um ordenamento cres-

cente do niimero de dia-S-Y-"viagem redonda" e posteriormente 

agrupamos em classes de interValo correspondente a 20 dias. 

Assim, obtivemos a produção pesqueira media e o custo total 

mgdio de cada classe. Em seguida, calculamos a receita to-

tal mgdia de cada classe pela multiplicação da sua produgão 

mgdia pelo  prey)  mgdio ponderado do quilo de lagosta no  pe-

riod°  de 1975/1976. 0 preso mgdio ponderado foi calculado 

levando-se em consideração que para 1975 e 1976, o quilo de 

lagosta atingiu em mr-adia, respectivamente, Cr$ 70,00 e Cr$ 
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120,00, entao, com os dados da produção pesqueira total dos 

referidos anos, fizemos a ponderação mencionada(tabela VIII). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Rounsefell &  Everhart  (1960), afirmam que a captu- 

ra do pescado depende não somente da abundância do mesmo, 

mas, tambgm, do niimero e eficigncia das unidades de pesca, 

do tempo que operam e da facilidade na captura do pescado. 

A este respeito, o setor empresarial da pesca de lagostas do 

nordeste brasileiro, tem procurado assimilar, testar e apli 

s't)  
car  tais acertivas, na busca de um mais alto nivel de captu 

ra. Paiva (1974), referindo-se a produção lagosteira do Es-

tado do Cear g (Brasil), no ano de 1973, destaca que a mesma 

poderia ter sido alcançada com um esforço de pesca de somen 

te 11,9 x 10
6 

covos/dia, em vez de 24,1 x 10
6 
covos / dia, 

constatando-se um aumento no niimero de unidades de pesca da 

ordem de 12,2 x 10
6 

covos/dia. 0 exposto demonstra, a impe-

riosa necessidade do conhecimento dos custos operacionais das 

pescarias de lagostas, jg que o excessivo esforço de pesca 

enfatizado anteriormente, acarreta em aumento do custo de 

produção e do volume dos investimentos. 

As embarcaç3es lagosteiras constantes deste traba-

lho, tem características semelhantes e podem ser considera-

das na classificação de Costa (1966 e 1969), como pertencen 

tes ao tipo grande (tabela I, figura 2). Todas elas opera- 

ram no período a que se refere este estudo, nas grdas de 

pesca mais frequentemente exploradas do nordeste brasileiro 

(figura 1). Tamb6m, podemos acrescentar que estas embarca- 

- 
çaes, sempre utilizaram em cada jornada de pesca, um numero 
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Os dados controlados da pesca de 47 viagens feitas 

pelas 9 embarcaçiies, no período jg mencionado, evidenciam 

que o numero de dias de pesca efetiva por viagem correspon-

deu a 61,9; que o niimero de dias no porto por viagem foi de 

20,5; que o numero de dias de "viagem redonda" por viagem 

alcançou a 82,4; que a produção pesqueira por embarcação foi 

de 14.853,4 kg; que a produção pesqueira por viagem corres-

pondeu a 2.844,3 kg; e que, a produção por dia de pesca efe 

tiva e por dia de "viagem redonda" foram respectivamente de 

45,9 kg e 3495 kg (tabela II). 

Como podemos observar na tabela  III,  o niimero de 

viagens realizadas por cada embarcação cobriu uma faixa  des  

de 3  at  8, havendo repetiçães em casos de 3, 5 e 6 viagens. 

Na mesma tabela podemos constatar a variação  minima, maxima  

e media dos diversos dados controlados de pesca, para cada 

uma das embarcagães e no global destas. Analisando estas va 

riaq3es para o global das embarcagaes, podemos afirmar que 

o numero de dias de pesca efetiva variou de um  minim°  de 30 

a um  maxim°  de 84 dias, com uma media de 61,9 dias; que o 

numero de dias no porto oscilou de um mínimo de 5 a um mg-

ximo de 94 dias, com uma media de 20,5 dias; que o numero 

de dias de "viagem redonda" variou de um mínimo de 37 a um 

-   
maxim°  de 157 dias, com uma media de 82,4 dias; que a produ 

qao pesqueira em cada viagem oscilou de um mínimo de 133 a 

um mgximo de 6.280 kg, com uma media de 2.844,3 kg; que a 

produgão pesqueira por dia de pesca efetiva variou de um mi 

nimo de 2 a um  maxim°  de 86 kg, com uma media de 45,9 kg; 

que a produção pesqueira por dia de "viagem redonda" osci- 

lou de um mínimo de 2 a um mgximo de 77 kg, com uma media 

de 34,5 kg (tabela  III,  figura 3). 

Com relação aos valores calculados de cada item de 



despesa, das viagens feitas por cada embarcaçao e no global 

destas, dos quais obtivemos a variagg.o  minima, maxima  e 1116-

dia, bem como as participagges relativas de cada item de  des  

pesa calculados com base na despesa total media, podemos 'evi 

denciar que: a) as participaçaes relativas dos itens de  des  

pesa de cada embarcaçao, quando comparadas, apresentam valo 

res porcentuais mais ou menos semelhantes, ou seja, posicio 

nam-se dentro de um escalonamento mais ou menos constante, 

embora os itens de despesa denominados isca e almoxarifado 

sejam um tanto divergentes, o que e justificado pelo fato 

de que na exploraqao lagosteira, utilizam-se vgrios tipos 

de isca, dependendo de sua disponibilidade e preço; e, quan 

to ao almoxarifado, este por englobar um sem numero de arti 

gos e materiais diversos que podem  set  solicitados; b) a va 

riagao dos valores de cada item de despesa para o global das 

embarcaçiies apresentam-se bastante diferenciados - para o 

item custo de oportunidade variou de um minimo de Cr$7.087 

a um mgximo de Cr$39.313, com uma media de Cr$18.397; para 

depreciaggo e seguro oscilou de um  minim°  de Cr$4.701 a um 

mgximo de Cr$36.878, com uma media de Cr$12.452;parao item 

isca variou de um mínimo de Cr$3.169 a um máximo de Cr$ 

59.926, com uma media de Cr$22.924; para combustível e lu-

brificantes oscilou de um mimimo de Cr$424 a um  maxim°  de 

Cr$48.205, com uma media de Cr$21.251; para o item almoxari 

fado variou de um mínimo de Cr$3.489 a um mgximo de Cr$ 

50.619, com uma media de Cr$16.738; para rancho oscilou de 

um mínimo de Cr$2.648 a um mgximo de Cr$13.676, com um me-

dia de Cr$6.734; para o item artes e implementos de pesca 

variou de um mínimo de Cr$6.574 a um mgximo de Cr$ 63.683, 

com uma media de Cr$26.035; para serviços de terceiros os-

cilou de um mínimo de Cr$ 440 a um mgximo de Cr$60.908, com 
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uma mgdia de Cr$9.743; para o item mio-de-obra de direta va 

riou de um mínimo de Cr$13.874 a um  maxim°  de Cr$ 66.164, 

com uma mgdia de Cr$ 30.055; e, finalmente, para o item de 

- 
despesa total oscilou de um  minim°  de Cr$53.061 a um  maxi- 

mo de Cr$294.0619  com uma mgdia de Cr$164.330 (tabela IV,fi 

gura 4); e, c) as participaqiies relativas de cada item de 

despesa, para o global das 47 viagens foram: custo de opor-

tunidade com 11,27, depreciaçgo e seguro com 7,6%, isca com 

01 
1490/9combustive1 e lubrificantes com 12,9%, almoxarifado com 

10,2%, rancho com 49 1%, artes e implementos de pesca com 

15,8%, serviços de terceiros com 5,9% e finalmente mao -de 

obra direta com 18,3% (tabela - IV, figura 5). 

Os valores mgdios de.despesas segundo cada item, 

por viagem, por dia de "Viagem redonda", e por dia de pes-

ca efetiva,  sac  muito distintos quando comparados entre si. 

Os primeiros, ou sejam, os valores mgdios de despesas por 

viagem, jg foram mencionados quando discutimos a variaçgo 

dos valores de cada item de despesa para o global das embar 

caçoes. Quanto aos valores mgdios de despesas por dia de 

"viagem redonda" e por dia de pesca efetiva, estes alcança-

ram respectivamente as seguintes cifras: custo de oportuni-

dade - Cr$ 233 e Cr$ 297; depreciaçgo e seguro - Cr$151 e 

Cr$201; isca - Cr$278 e Cr$370; combustivel e lubrificantes 

Cr$258 e 343; almoxarifado Cr$203 e Cr$270; rancho - Cr$ 

82 e Cr$109; artes e implementos de pesca - C 316 e Cr$ 

421; serviços de terceiros - Cr$118 e Cr$157; mo- de -obra 

direta - Cr$365 e Cr$486; e, finalmente despesa total - Cr$ 

1.994 e Cr$2.654 (tabela V). 

Os dados dos custos em cada dia de "viagem redon-

da"/quilo de lagosta capturada  so  apresentados segundo ca- 

da item de despesa na tabela VI e atingiram valores muito 
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baixos, os quais por conveniancia de analise multiplicamos 

por 10
-2
. Tais valores foram: custo operacional - Cr$7,84; 

depreciaçao e seguro - Cr$5,31; isca - Cr$9,77; combustível 

e lubrificantes Cr$9,07; almoxarifado Cr$7,14; rancho - 

Cr$2,88; artes e implementos de pesca - Cr$11,11; serviços 

de terceiros - Cr$4,15; mio-de-obra direta - Cr$12,84;e, fi 

nalmente despesa total - Cr$70,11. 

Os valores calculados dos custos por quilo de la-

gosta capturada, em cada viagem, segundo cada item de despe 

sa, para o global das embarcagaes foram os seguintes: custo 

de oportunidade - Cr$6,46; depreciaçao e seguro - Cr$4,38; 

isca - Cr$ 8,06; combustível e lubrificantes - Cr$7,47; al- 

moxarifado Cr$5,89; rancho - Cr$2,37; artes e implementos 

de pesca - Cr$9,15; serviços de terceiros - Cr$3,43; mio-de 

obra direta - Cr$10,57; e, finalmente despesa total - Cr$ 

57,78 (tabela VII). 

Salientamos que as participaçaes relativas dos va-

lores madios de despesas, segundo cada item, por dia de "via  

gem  redonda" e por dia de pesca efetiva, constantes da tabe  

la  V, bem como, as dos valores dos custos, em cada dia de 

"viagem redonda"/quilo de lagosta capturada da tabela VI e 

as dos custos por quilo de lagosta capturada em cada viagem, 

inerentes a tabela VII, nao foram mencionadas nos paragra- 

fos correspondentes, embora se apresentem nas tabelas, em 

virtude de terem percentuais idanticos as participagaes re-

lativas aos valores madios dos itens de despesa para o glo-

bal das embarcaçoes, expostas na tabela IV. 

Com respeito a analise econamica procedida sobre 

os dados controlados da produgao e de despesas em cada via-

gem, os quais permitiram a obtençao do valor da receita to-

tal madia e do custo total madio, para cada classe de dias 
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de "viagem redonda", estes, atingiram respectivamente, os se 

guintes valores para a classe de 37-56 os valores de Cr$ 

166.254 e Cr$111.813; para a classe de 57-76 os valores de 

Cr$227.225 e Cr$175.315; para a classe de 77-96 os valores 

de Cr$230.094 e Cr$149.994; para a classe de 97-116 os valo 

res de Cr$248.505 e Cr$224.290; para a classe de 117-136 os 

valores de Cr$283.732 e Cr$193.945; e, finalmente 9  para a 

classe de 136-156 os valores de Cr$184.984 e Cr$223.394 (ta 

bela VIII). Os valores da receita total media e do custo to 

tal medio quando comparados pela analise grgfica, apresen-

tam flutuagiies nas diversas classes de dias de "viagem re-

donda" consideradas, ora predominando os valores da recei-

ta, ora predominando os valores dos custos. Tais flutuaçges 

podem ser traduzidas em diferentes margens de lucros ou  pre  

jurzos. Verificamos, pela figura 6, que o ponto de lucro mg 

ximo correspondeu a classe de 77-96 dias de "viagem redon-

da"; que as classes de 37-56 e 57-76, embora apresentem lu-

cro, estes  so  nitidamehte inferiores ao da classe de lucro 

maximo; que, nas classes de 91-116, 117-136 e 137-156, ou 

apresentam um reduzido lucro ou prejurzos.  

SUMMARY 

The present paper reports an analysis that has been 

r. 
caned out about the operational costs of lobster (Gen. Pa- 

nutitco, White) fisheries at the northeastern coast of Bra-

zil. The data this searchWa based on were obtained from two 

fishing industries sited in the city of Fortaleza (State of 

Ceara-Brazil), in the period of 1975 to 1976, refering to 

47 controlled voyages made by 9 typical big sized lobster 



For each boat, controlling was concerned on the  num  

ber of effective fishing days, number of days docked, num- 

ber of days spent per voyage, lobster production in each 

fishing day and all costs grouped in budgetary groups. 

From the controlled data it was calculated the in-

come of each boat separately and in all, as well as costs 

of each boat and in the total. The costs were also deter- 

mined for each day of voyage per kilo of caught lobster 

in each voyage. 

The study is in a whole an economical analysis, se 

eking to find the highest income level that can be reached 

in each of the several established classes of days •of voyage, 

and still specifies from which class a low income level or loss 

can be detected.  
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TABELA 

Variaçao das principais características de 9 embarcag6escon-

troladas que operaram na pesca industrial de lagostas na cos-

ta do nordeste brasileiro, no  period°  de 1975 a 1976. 

Caracteristicas das embarcaçc3es 

Variaçao das características 

_ 
das embarcaçoes.  

minima maxima  madia 

Comprimento total (m) 14 9 09 18 9 28 16,77 

Boca  maxima  (m) 4,23 5,78 5,00 

Calado  maxim°  (m) 19 60 2,30 1,91 

Pontal (m) 1,76 2,50 2,22 

Tonelagem bruta (kg) 21.960 61.959 44,050 

Tonelagem liquida (kg) 16.086 36.559 24,570 

Motor  (HP)  153 230 169 

Material do casco Aço 

Sistema de conservaçao do pescado Frigorifico a bordo 



TABELA II 

Dados de pesca controlados de 9 embarcaçCies que operaram na 

pesca industrial de lagostas na costa do nordeste brasilei- 

ro, no periodo de 1975 a 1976. 

Caracterrsticas dos dados controlados Valores numgricos 

Total de embarcaçCies 

Total de viagens das embarcaçiies 

Total de dias de pesca efetiva 

Total de dias no porto 

Total de dias de "viagem redonda" 

Niimero de dias de pesca efetiva por viagem 

Numero de dias no porto por viagem 

Niimero de dias de "viagem redonda" por viagem 

Produção pesqueira total das embarcaçO-es (kg) 

Produção pesqueira por embarcação (kg) 

Produção pesqueira por viagem (kg) 

Produção pesqueira por dia de pesca efetiva(kg) 

Produção pesqueira por dia de "viagem redonda" (kg) 

9 

47 

2.910 

964 

3.874 

61,9 

20,5 

82,4 

133.681,0 

14.853,4 

2.844,3 

45,9 

34,5 
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TABELA III  
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TABELA IV 

VARIAÇÃO  MINIMA, MAXIMA  E MEDIA DOS VALORES (C,S) DOS ITENS DE DESPESA DAS VIAGENS DE CADA EMBARCAÇÃO E NO GLOBAL, BEM COMO A PARTICIPA. 
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PESAS DE 9 EMBARCAÇÕES QUE OPERARAM NA PESCA INDUSTRIAL DE LAGOSTAS NA COSTA DO NORDESTE BRASILEIRO, NO PERIODO DE 1975 a 1976. 

V/4111.1040 DOS VALORES DOS 'TENS DE DESPESAS DAS VIAGENS DE CADA EMBARCAÇÃO (C4 ) 
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TABELA V 

Valores medios de despesas segundo cada item - por viagem, 

por dia de "viagem redonda" e por dia de pesca efetiva, bem 

como as respectivas participagi3es relativas calculadas com 

base na despesa total media. Dados provenientes do controle 

de despesas de 9 embarcaçJes que operaram na pesca indus- 

trial de lagostas na costa do nordeste brasileiro, no perlo 

do de 1975 a 1976.  

Valores medios de despesas 

por dia de 
por dia de 

Itens de despesa por viagem "viagem re- 
pesca efetiva 

donda" 

Cr$ .7 ,. Cr$ 7. Cr$ Z 

Custo de oportunidade 18.397 11,2 223 11,2 297 1192 

Depreciaçao e seguro 12.452 796 151 796 201 7,6 

Isca 22.924 1490 278 1490 370 14,0 
) 

Combustivel e lubrif. 21.251 1299 258 12,9 343 12,9 

Almoxarifado 16.738 10,2 203 1092 270 10,2 

Rancho 6.734 49 1 82 491 109 4,1 

Artes e implem. de pesca 26.035 15,8 316 15,8 421 15,8 

Serviços de terceiros 9.743 5,9 118 599 157 5,9  

Mao-de-obra direta 30.055 18,3 365 18,3 486 18,3 

Despesa total 164.330 100,0 1.994 100,0 2.654 100,0 



TABELA VI 

Valores calculados dos custos em cada dia de "viagem redon- 

da" por quilo de lagosta capturada, segundo cada item de 

despesa e suas respectivas participagaes relativas, dos da-

dos controlados de 9 embarcagaes que operaram na pesca in-

dustrial da lagosta na costa do nordeste brasileiro, no pe- 

riodo de 1975 a 1976. 

Itens de despesa 

Valores das despesas em 

cada dia de "viagem re- 

donda" por kg de lagosta 

Cr$ 

(x 10
-2
) 

Custo de oportunidade 7,84 11,2 

Depreciagao e seguro 5,31 7,6 

Isca 9,77 14,0 

Combustível e lubrif. 9,07 12,9 

Almoxarifado 7,14 10,2 

Rancho 2,88 4,1 

Artes e implem. de pesca 11,11 15,8 

Serviços de terceiros  4,15 5,9 

Mao-de--obra direta 12,84 18,3 

Despesa total 70,11 100,0 



TABELA VII 

Valores calculados dos custos por quilo de -t,ataczSIA,; captura-

dck em cada viagem, segundo cada item de despesa e suas res-

pectivas participaqaes relativas, dos dados controlados de 

9 embarcag3es que operaram na pesca industrial de lagostas 

na costa do nordeste brasileiro, no período de 1975 a 1976. 

Itens de despesa 

Valores das despesas por 

kg de lagosta capturada 

em cada viagem. 

Cr$ 

Custo de oportunidade 

Depreciaçao e seguro 

Isca 

Combustível e lubrif. 

Almoxarifado 

Rancho 

Artes e implem0 de pesca 

Serviços de terceiros  

Mao-de-obra direta 

Despesa total 

6,46 

4,38 

8,06 

7,47 

5,89 

2,37 

9,15 

3,43 

10,57 

57,78 

11,2 

7,6 

14,0 

12,9 

10,2 

4,1 

15,8 

5,9 

18,3 

100,0 



TABELA VIII 

Receita e custo total das operaçO-es pesqueiras realizadas, 

segundo os dias de "viagem redonda" utilizadas pelas embar-

caç3es, em cada viagem, agrupadas em classes de 20 dias de 

intervalo. Dados provenientes do controle de 47 viagens efe 

tuadas por 9 embarca63es que operaram na pesca industrial de 

lagostas na costa do nordeste brasileiro no período de 

1975 a 1976. 

Classes de dias 

de "viagem re-  

donda" 

Centro de 

classe 

Produção mgdia 

de lagostas  

por classe 

Valor da  re  

ceita total 

mgdia por 

Custo total 
-  medic)  por 

classe 

(kg) classe (Cr) 
(CO) 

37 - 56 47 1.605 127.919 111.813 

57 - 76 67 2.719 216.704 175.315 

77 - 96 87 3.220 256.634 149.994 

97 - 116 107 2.620 208.814 224.290 

117 - 136 127 2.E52 211.364 193.945 

137 - 156
* 
 147 1,984 158.125 223.394 

(*) uma embarcação realizou uma operagão pesqueira de 157 dias de 

"viagem redonda" sendo esta considerada na classe de 137-156. 
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