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ANALISE PRELIMINAR DOS CUSTOS OPERACIOAAIS DAS PESCARIAS 

DO PARGO, LUTJANUS PURPUREUS POEY, NAS COSTAS 

NORTE E NORDESTE DO BRASIL 

Paulo Roberto Studart Gomes 

As pescarias de parco nas costas norte e nordeste 

do Brasil vem se intensificando a cada ano, possivelmente 

pelo aumento gradual de valor que tem sido atribuTdo ao  pro  

duto delas obtido, como também, pelo fato da exploração ter 

permitido a diversificação de atividades das empresas lagos 

teir'as sediadas no nordeste brasileiro. 

A intensidade de tais pescarias esti relacionada 

com as flutuaç6es da produção de lagostas ao longo da costa 

do nordeste brasileiro, embora atualmente as pescarias rea- 

lizadas na costa norte do Brasil, por embarcaOes que tem 

base em portos nordestinos, não obedeçam esta sistematiza-

gio. 

Segundo Paiva et  al.  (1971) 9  as pescarias de par-

go foram iniciadas no princTpio da Gltima década e atingi-

ram maior significação a partir de 1964. Hoje em dia, a ex-

ploração do pargo assumiu uma importincia transcedental pa-

ra as empresas de pesca do nordeste brasileiro, notadamente 

em razão da recente legislação baixada sobre a regulamenta 

gão da pesca de lagostas no territ6rio nacional. 0 pargo, a 

principal espécie capturada nas referidas pescarias, contri 



hrd com cerca de 30%, continua sendo o segundo recurso 

pesqueiro, em importância econSmica, capturado pelo sistema 

de pesca-industrial do nordeste do Brasil (Ivo, 1973). 

Apesar da importância desta exploração pesqueira 

que tende a crescer a cada ano, pouco .6 sabido sobre os cus 

tos operacionais das pescarias realizadas. Em geral, os mes 

mos ficam restringidos as empresas privadas, constituindo 

material de dificil acesso e de reprodução reservada. 

No presente trabalho, procuramos analisar os da- 

dos controlados de algumas pescarias de pargo raalizadas 

nas costas norte e nordeste do Brasil, notadamente no que 

respeita aos seus custos operacionais, os quais julgamos de 

vital importância aos diversos setores que direta ou indire 

tamente tratam do desenvolvimento da pesca nacional. 

MATERIAL  E METODOS  

Para a elaboração do presente trabalho, contamos 

com os dados controlados de operagi5es, de despesas e de  pro  

dugBes pesqueiras de 34 empbarcagiies pertencentes a tris 

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

operaram na exploração pargueira nas costas norte e nordes 

te do Brasil, no  period()  de 1971 a 1975 (figura 1). 

As embarcagbes foram classificadas em dois grupos 

pelas sias caracteristidas, obtidas das fichas de arqueação 

e de controle de cada uma delas. Para fins da cIassifi6agão 

aludida, consideramos, principalmente, as caracterTsticas 

pertinentes ao comprimento total, tonelagem bruta, tonela- 

_gem ligoida, guarnição e, de certo modo, 



o material do casco e o sistema de conservação do pescado a 

bordo (tabela I). Ha" ainda a acrescentar, apesar de não  cons 

tar  como caracteristica de cada embarcação, o fato de que 

as embarcagiies classificadas como pertencentes ao Grupo I, 

possuirem 9 bicicletas" como equipamento auxiliar da arte de 

pesca linha pargueira empregada, o que não se observa 

nas embarcaçaes classificadas no Grupo II. 

De cada uma das embarcagiies e de cada viagem por 

elas realizadas, coletamos os seguintes dados: a) numero de 

dias de pesca efetiva; b) numero de dias em que a embarca-

gio permaneceu no porto; c) numero de dias de "viagem redon 

da"; d) produção pesqueira; despesas efetuadas com isca, 

61eo, almoxarifado, rancho, "outros",serviços de terceiros, 

mão-de-obra direta, e gelo. 

Para efeito de compreensão dos dados controlados 

de cada embarcação e acima citados, entendemos por nUmerode 

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

mento e de pesca propriamente dito; ao numero de dias no 

porto, como o numero de dias gasto pela embarcação, entre 

uma e outra viagem, para manutenção, armação e descarga; ao 

nilmero de dias de "viagem redonda", terminologia bastante 

usada na pesca -, como o somatOrio de dias de pesca efetiva 

e os dias no porto; como produção pesqueira, o total de pes 

cado capturado pela embarcação em cada viagem; as despesas 

passiveis de esclarecimentos como almoxarifado, considera-

mos todas aquelas relativas a custos de pegas e/ou equipa- 

mentos mecinicos, elétricos e eletranicos, tintas e mate- 

rial de limpeza, material naval, de armação e implementos 

de pesca, incluindo-se nestes dois Ultimos, utensilios para 

convés, para casa de máquinas, para navegação e para cozi- 



nha, bem como os diversos apetrechos de pesca; como rancho, 

as despesas exclusivas referentes aos gineros alimentTcios 

pereciveis ou não; como "outros", as despesas com igua pot5 

vel, produtos farmaciuticos e despesas miadas de pronto pa-

gamento; como serviços de terceiros, aquelas concernentes a 

serviços efetuados com manutenção e realizada por terceiros 

por falta de meios da empresa propriet5ria da embarcação;co 

mo mão-de-obra direta, as despesas com par!amento da tripula 

ção, inclusive pr&flos e gratificações, com os respectivos 

encargos sociais. 

Com base nos dados controlados de cada embarca- 

ção, em cada viagem, foi-nos possTvel obter, por calculo, 

para cada ano do perTodo acima mencionado e segundo os gru--

pos de embarcações: o niimero de embarcações que atuaram, o 

numero de viagens, o niimero de dias de pesca efetiva, o nii-

mero de dias de pesca efetiva por viagem, o ntimero de dias 

no porto por viagem, o nilmero de dias denviagem redonda", o 

niimero de dias de "viagem redonda" por viagem, a produção 

pesqueira controlada, a produção pesqueira  or  viagem,a  pro  

.dugão pesqueira por dia de pesca efetiva, a produção pes- 

queira por dia de 'viagem redonda", (tabela  IL)  Também, se 

guindo a mesma metodologia, obtivemos aos valores globais 

dos diversos itens de despesas, tais como: isca, 61eo, almo 

xarifado, rancho, "outros", serviços de terceiros, mão-de-

obra direta, e gelo, bem como o item de despesa denominado 

depreciação das embarcações. Este 1timo, foi calculado to-

mando como base a legislação pertinente em vigor, a qual es 

tabelEce que a depreciação a ser considerada para embarca-

ções com casco de  ago  deve corresponder a um percentual de 

5% ao ano, calculado sobre o valor de compra da embarcação, 

enquanto que para aquelas com casco de madeira deve corres- 



ponder  a 20% ao ano, sobre seu valor de compra. Assim, cal 

culamos a depreciação/ano de cada embarcação e em seguida o 

valor correspondente a um dia, com base no qual encontramos 

o valor da depreciação correspondente aos dias de "viagem 

redonda" (tabela  III).  

Visando comparar os valores das despesas realiza-

das nos diversos anos para os dois grupos de embarcagZies  con  

siderados, tivemos que inflacion5-las (corrigT-ias) para o 

ano de 1975,  jã  que este ano 6 o ultimo e o mais atualizado 

do período em estudo. Esta, 6 uma técnica de ordem econami-

ca usualmente empregada na comparação de valores desta or— 

dem  (Simonsen,  1970; Holanda, 1974); e, para tal, valemo- 

nos dos  indices  econômicos nacionais publicados pela Funda 

gio GetEilio Vargas. Como 6 sabido, os índices econamicos na 

cionais sio apresentados conforme cada item ou produto (dis 

ponibilidade interna), os quais consideramos apenas aqueles 

que tem correlação com os itens de despesa obtidos e contro 

lados neste trabalho (tabela IV). Para inflacionar o item 

de despesa correspondente a isca, utilizamos o índice para 

carnes e pescado; para 5leo, o índice de lubrificantesecom 

bustíveis; para almoxarifado, a média dos índices de ferro 

e  ago,  metais não ferrosos, materiais e16tricos, mecânica 

em geral, tintas, material de limpeza, todos sob o título 

de "diversos"; para rancho, o índice de géneros alimentí- 

cios; para .. "outros", serviços de terceiros e gelo, o índi-

ce geral; e, para mão-de-obra direta, o item correspondente 

a sal5rios mínimos da cidade de Recife (Pernambuco-Brasil). 

Ressaltamos que não fizemos correção para o item de despesa 

relativo a depreciação das embarcagbes. 

Para o câlculo da correção de um item de despesa 
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de um determinado ano, para o ano de 19759  aplicamos o se-

guinte método: dividimos o Tndice econOmico daquele item de 

despesa do ano de 1975 pelo Tndice econamico do mesmo item 

de despesa do ano em que se pretende corrigir e assim obti-

vemos o fator de correção, o qual 3 multiplicado pelo valor 

correspondente ao item de despesa em questão. 

Utilizando o metodo anteriormente mencionado, 

obtivemos os valores globais anuais dos diversos itens de 

despesa, corrigidos para o ano de 1975, segundo cada grupo 

de embarcações (tabela V). A partir destes valores corrigi-

dos, calculamos os valores das despesas por viagem, em cada 

ano e na media destes, segundo os diversos itens de 'despe- 

sa e suas respectivas participagões relativas s  para cada 

grupo de embarcações (tabela VI). Também, encontramos os 

valores das despesas por dia de pesca efetiva e por dia de 

viagem redonda", em cada ano e na media destes, segundo os 

diversos itens de despesa e suas respectivas participações 

relativas, para cada grupo de embarcações (tabelas VII e 

VIII). 

Na determinação do custo do quilo de pescado/dia 

de 'viagem redonda", em cada ano e na media destes, para ca 

da grupo de embarcações, bem como a participação de cada 

item de despesa neste custo, seguimos o seguinte critErio: 

dividimos o valor da despesa total e o valor da despesa de 

cada item de despesa em cada dia de "viagem redonda", devi 

damente corrigidos para o ano de 1975, pela produção pes- 

queira por viagem do ano corresponde (tabela IX). 

0 custo do quilo de pescado/viagem, em cada ano e 

na media destes, para cada grupo de embarcações, bem como 

a participação de cada item de despesa neste custo, foram 

flr 



calculados dividindo-se o valor da despesa total e o de ca- 

da item de despesa em cada viagem, devidamente corrigidos 

para o ano de 19759  pela produção pesqueira por viagem do 

ano correspondente (tabela X). 

Com base nos dados referentes ao custo do qUilo 

de pescado/dia de "viagem redonda", apresentados na abela 

IX e os custos de quilo de pescado/viagem mostrados na tabe  

la  X, valemo-nos dos seus valores anuais para confrontã-los 

entre si e com aqueles pertencentes ao outro grupo de embar  

cages.  Tal confrontação dos valores anuais se restringiu a 

estabelecer os mais altos e baixos valores num5ricos. 

DISCUSSA0 E CONCLUSOES  

0 niimero de embarcagbes controlados do Grupo I 

foi bastante inferior ao do Grupo II, porém, o numero de 

viagens que as mesmas realizaram foi superior. E que, as em 

barcagbes do primeiro grupo foram destinadas especificamen- 

te para as pescarias de pargo, o que não ocorreu naquelas 

do segundo grupo, pois estas operaram alternadamente nas 

pescarias do pargo e da lagosta. A figura 2 mostra uma em- 

barcação tipica empregada nas pescarias do pargo. 

As embarcag6es do Grupo I, tiveram um maior name- 

ro de dias de pesca efetiva por viagem do que as do Grupo 

II em todos os anos do  period()  considerado, com exceção do 

ano de 1975. Para as embarcagbes do primeiro grupo, o name-

ro de dias de pesca efetiva por viagem variou de um  minim()  

de 41 dias a um m5ximo de 59 dias. J5 para as embarcagiies 

do segundo grupo, este namero variou de um mTnimo de 21 dias 
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a um mgximo de 62 dias. A exceção referida anteriormente su 

gere uma normalidade que fugiu ao controle efetuado, sendo 

possTvel que tenha havido aportamento de alguma embarcagão 

sem a devida anotação da ocorr5ncia (tabela II, figura 3). 

0 niimero de dias no porto por viagem, para as em-

barcações do Grupo I variou, no período, de um mTnimo de 17 

a um mgximo de 32 dias. Para as embarcações do Grupo II, 

este numero variou de um mTnimo de 11 a um mgximo de30dias. 

Podemos constatar que as embarcagões do primeiro grupo perma 

neceram no porto, em cada viagem, por muito mais dias do 

que as embarcagões do segundo grupo s  exceção para o ano de 

1975, jg comentada anteriormente (tabela II, figura 4). 

Com relação ao 6imero de dias de "viagem redon- 

da" por viagem, nos diversos anos do período, as embarca- 

ções do Grupo I suplantaram as do Grupo II, exceção feitapa 

ra o ano de 1975, esta j5 comentada. Para as primeiras, o 

mero de dias de "viagem redonda" por viagem variou de um mi' 

nimo de 59 a um mgximo de 86 dias e para as segundas, de 

um mínimo de 30 a um mgximo de 92 dias (tabela II, figura 

5). 

A produção pesqueira por dia de pesca efetiva 

nos diversos anos do perTódo considerado e para as embarca-

ções do Grupo I, variou de um mínimo de 681 quilos a um m5-

ximo de 1.296 quilos, sendo as mesmas praticamente crescen 

tes ao longo dos anos. J5 para as embarcações do Grupo II, 

a produção pesqueira por dia de pesca efetiva variou de 

um mínimo de 193 a um mgximo de 799 quilos, sendo as mesmas 

praticamente descrescentes ao longo dos anos. Somente no 

ano de 1971 as embarcações do primeiro grupo tiveram uma  pro  

dugio pesqueira por dia de pesca efetiva inferior aquelas das 
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embarcações do segundo grupo (tabela II, figura 6). As ten-

dEncias crescentes e decrescentes observadas, respectivamen 

te, para as embarcações do Grupo I e para as do Grupo II, 

talvez possam ser explicadas pelo fato de que as primeiras 

tenham se especializado gradualmente em pescarias deste ti 

po, em razão das suas pr6prias caracteristicas e tripula- 

ções adestradas, o que não se verificou com as segundas, pois 

sempre atuaram em pescarias de pargo e de lagostas, alterna 

damente, como j5 nos referimos. 

Relativamente 3 produção pesqueira por viagem,nos 

diversos anos do  period()  considerado, constatamos que as em 

barcagões do Grupo I suplantaram as do Grupo II. Para as em 

barcagões do primeiro Grupo, esta produção atingiu valores 

que variaram de um  minim°  de 33.382 quilos a um miximo de 

70.221 quilos, enquanto que, para as do segundo grupo, va-

riou de um minimo de 3.971 quilos a um miximo de 21.217 qui 

los. Tendências crescentes e decrescentes de produção pes- 

queira por viagem, ao longo dos anos do período considera 

do, tamb6m foram observados, respectivamente, para as embar 

cagões do Grupo I e do Grupo II (tabela II, figura 7). 

A produção pesqueira por dia de 'viagem redonda", 

em cada ano do período estudado e para as embarcações do 

Grupo I, variou de um mTnimo de 466 quilos a um m5ximo de 

800 quilos, sendo as mesmas praticamente crescentes ao lon-

go dos anos, J para as embarcações do Grupo II, a produção 

pesqueira por dia de "viagem redonda" variou de um minim°  

de 131 a um m5ximo de 526 quilos, sendo as mesmas pratica-

mente decrescentes ao longo dos anos. Somente no ano de 1971 

as embarcações do primeiro grupo tiveram um produção pes- 

queira por dia de "viagem redonda" inferior 3quela do se- 



gundo grupo (tabela II, figura 8). As tendencias crescentes 

e decrescentes j5 mencionados anteriormente, podem ser ex-

plicados da mesma forma quando nos referimos is semelhantes 

tendências verificadas na produção pesqueira por dia de pes 

ca efetiva. 

Com relação aos valores calculados das despesas 

por viagem, corri ides para 1975, as embarcações do primei-

ro grupo tiveram na media global,valor superior ao do segun 

do grupo. Nos diversos anos do perTodo considerado,tais  des  

pesas anuais variaram de um  minima  de 114.575 a um m5ximode 

188.391 cruzerios para as embarcações do Grupo I. J5 para 

as do Grupo II, estas despesas anuais variaram de um mil-limo 

de 21.566 a um ma-ximo de 116.141 cruzeiros. Para as embarca 

gões do Grupo I, a participação relativa de cada item de 

despesa por viagem, e no  period()  considerado, foi em media, 

a seguinte: depreciação das embarcações, 5,3%; isca, 10,9%; 

24,0%; almoxarifado, 7%; rancho, C 2%; "outros, 

1,1%; serviços de terceiros, 0,7%; mão-de-obra direta 36,1%. 

Para as do Grupo II, a participação relativa de cada item 

de despesa por viagem, e no perTodo considerado, foi a se-

guinte: depreciação das embarcações, 5,1%; isca, 11,1%;eleo 

26,6%; almoxarifado, 20,8%; rancho, 6,6%; "outros", 2,2%; 

serviços de terceiros, 4,8%; mio-de-obra direta, 22,5%; ge-

lo, 0,6%. De um modo geral, os valores das despesas por via 

gens segundo cada item de despesa para cada embarcação e 

nos sucessivos anos apresentaram valores relativos mais ou 

menos equilibrados, embora tenha observado que as participa 

Oes relativas de cada item de despesa no ano de 1971 fo-

ram, em geral mais elevadas do que as dos' anos seguintes 

(tabela VI, figuras 9 e 10). 



Os valores calculados das despesas por dia de pes 

ca efetiva, corrigidos para 19759  foram na media global mai 

ores para as embarcações do Grupo I do que aquela apresenta 

da para as do Grupo II. Nos diversos anos do periodo consi-

derado, tais despesas anuais, para as embarcações do Grupo 

I variaram de um  minim()  de 2.354 a um  maxima  de 3.644 cru-

zeiros, enquanto que para as embarcações do Grupo II oscila  

ram  de um  minima  de 1.046 a um 1115ximo de 3.939 cruzeiros(ta 

bela VII). 

Os valores calculados das despesas por diade .:via  

gem  redonda", corrigidos para 1975, foram na media global 

maiores para as embarcações do Grupo I do que aquela apre- 

sentada para as do Grupo II. Nos diversos anos do periodo 

considerado, tais despesas anuais, para as embarcações do 

Grupo I variaram de um minimo de 1.599 a um m5ximo de 2.474 

cruzeiros, enquanto que para as embarcações do Grupo II os- 

cilaram de um  minima  de 711 a um miximo de 2.705 cruzeiros 

(tabela VIII). 

Os valores calculados dos custos em cada dia de 

"viagem redonda"/quilo de pescado capturado, corrigidos pa- 

ra o ano de 1975, foram na media global, maiores para as 

embarcações do Grupo II do que aquela apresentada para as 

do Grupo I. Nos diversos anos do  period()  considerado, tais 

custos anuais para as embarcações do Grupo I variaram de um  

minima  de 3,2 x 10-2  a um miximo de 5,24 x 10-2  cruzeiros. 

Ji para as do Grupo II, estes custos anuais oscilaram de um  

minima  de 6,43 x 10-2  a um m5ximo de 18,92 x 10-2 cruzei- 

ros. Ainda com relagio a tais custos anuais, observamos que 

para as embarcações do Grupo I, os mesmos se apresentaram, 

em geral, mais ou menos estiveis, sendo praticamente seme- 



lhantes no  period()  de 1971 a 19739  quando atingiram valores 

correspondentes a 4 9 76 x 10
2
, 5,01 x 10

-2 
e 5,24 x 1O 2  cru 

zeiros, decrescentes nos anos de 1974 e 1975 quando alcança  

ram  valores de 4,24 x 10-2  e 3,12 x 10
-2 

cruzeiros, respec-

tivamente. Para as embarcações do Grupo II, estes custos a- 

nuais 11-6o se apresentaram mais ou  men  os est5veis, como os 

das embarcações do Grupo I, porem com valores muito diferen 

ciados, principalmente no  period()  de 1971 a 1973, quando a-

tingiram valores de 8,86 x 10
-2 

16,23 x 10
-2 

el9,92 x 10
-2 

cruzeiros, respectivamente, sendo decrescente a partir de 

1974 quando equivaleram a 18,09 x 10-2  cruzeiros e atingin-

do, no ano de 1975, um valor descrepante de 6,43 x 10
-2 

cru 

zeiros (tabela IX, figura 11). 

Os valores calculados dos custos por quilo de pes 

cado capturado em cada viagem, corrigidos para 1975, foram 

na media global, maiores para as embarcações do segundo gru 

po do que aquela apresentada para as embarcabes do primei-

ro grupo. Nos diversos anos do periodo em estudo, tais cus-

tos anuais para as embarcações do Grupo I variaram de um mi.  

nimo de 2,68 cruzeiros a um m5ximo de 3,91 cruzeiros. Para 

as do Grupo II, estes custos anuais oscilaram de um minimo 

de 3,54 a um m5ximo de 6,98 cruzeiros. Verificamos ainda que 

para as embarcações do primeiro grupo, estes custos anuais, 

em geral, se apresentaram mais ou menos est5veis, com valo-

res decrescentes no periodo de 1972 a 1975, quando corres,-

ponderam respectivamente a 3,91, 3,09, 2,80 e 2,68 cruzei-

ros; no ano de 1971, estes valores equivaleram a 3,43 cru-

zeiros. Ji para as embarcações do segundo grupo, estes cus-

tos foram bastante diferenciados, com valores decrescentes 

nos anos do perTodo considerado, apresentando no ano de 1971 
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a cifra equivalente a 33 549  6998 para 19729  69 43 para 1973 9  

5,43 para 1974 e 59 91 para 1975 (tabela X, figura 12). 

Salientamos que as participagiies relativas anuais 

dos valores calculados dos itens de despesa por dia de pes-

ca efetiva e por dia de "viagem redonda", corrigidos para 

1975, para cada grupo de embarcagiies no foram MenOonados 

nos parigrafos correspondentes, embora se apresentem nas 

respectivas tabelas, por terem percentuais idénticos is par 

ticipagées relativas anuais dos valores calculados dos 

itens de despesa por viagem, referidos na tabela VI. 0 mes-

mo acontecendo com relação aos valores calculados dos cus- 

tos de cada item de despesa em cada dia de "viagem redon- 

da"/quilo de pescado capturado (tabela IX), bem como os va-

lores calculados dos custos de cada item de despesa/quilode 

pescado capturado em cada viagem (tabela X). 

Os dados apresentados no presente trabalho nos 

permitem concluir, para os dois grupos de embarcagOes estu- 

dados e que operaram na pesca do pargo nas costas norte e 

nordeste do Brasil, o seguinte: 

1. as embarcagées do primeiro grupo tiveram em média, um 

mero de dias de pesca efetiva por viagem maior do que as 

embarcag6es do segundo grupo, em cada ano do periodo  con  

siderado, com exceção de 1975. 

2. as embarcagbes do Grupo I tiveram em média, um niimero de 

dias no porto por viagem maior do que as embarcag6es do 

Grupo II em cada ano do  period()  considerado, com exce- 

gao de 1975. 

3. as embarcagbes do Grupo I tiveram em m5dia, um niimero de 

dias de "viagem redonda" por viagem maior do que as do 

- 13- 



Grupo II, em cada ano do período considerado, com exce- 

g5o de 1975. 

4. as embarcag6es do primeiro grupo tiveram em media, uma 

produg5o pesqueira anual por dia de pesca efetiva muito 

mais elevada do que as do segundo grupo, podendo-se mes-

mo considerar que a diferença ao longo dos anos vem se a 

centuando, com predomínio das do Grupo I. 

5. as embarcagbes do Grupo I tiveram em media, uma produção 

pesqueira anual por viagem muito maior do que as do Gru-

po II, podendo-se considerar que, ao longo dos anos,esta 

produção para as do Grupo I tem sido continuamente cres-

centes e para as do Grupo II decrescentes, com exceção de 

1975. 

6. as embarcag6es do primeiro grupo tiveram em media, uma 

produção pesqueira anual por dia de "viagem redonda" mais 

elevada do que as do segundo grupo, podendo-se mesmo  con  

siderar que a diferença, ao longo dos anos, vem se acen 

tuando, com predomínio das do Grupo I. 

7. as embarcaçOes do Grupo I tiveram em media, valores de 

despesa por viagem, por dia de pesca efetiva e por dia 

de "viagem redonda" muito mais elevados do que as do Gru 

po II em cada ano do  period°  considerado. Os itens de 

despesa que maior participação tiveram foram os referen-

tes a mio-de-obra direta,  Oleo  e almoxarifado nas embar-

cag6es do Grupo I, enquanto que nas do Grupo II evidenci 

aram-se pela ordem: 6leo, rrib-de-obra direta e almoxarifa 

do. Tais itens tanto no Grupo I como no Grupo II oscila-

ram em torno de 70%. 

8. as embarcagbes do Grupo I tiveram em m6dia, valores de 

custos em cada dia de "viagem redonda" por quilo de pes- 

- 14 - 



cado capturado menores doque as do Grupo II, sendo / os 

valores anuais mais ou menos estisveis para as embarca- 

gbes do Grupo I e diferenciadas para as do Grupo II. 

9. as embarcagbes do primeiro grupo tiveram em m7edia 3  valo- 

res de custos por quilo de pescado capturado em cada 

viagem menores do que as do Grupo II, sendo os valores 

anuais mais ou menos estiveis para as embarcag6es do Gru 

po I e diferenciados para as do Grupo II. 
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SUMMARY  

This paper reports the controled data of fisheries operations, 

costs a and production of 34 boats belonging , to fishing 

companies seted at Fortaleza (Ceari - Brasil), which have 

been acting in the catch of red snapper (Lutjanus purpureus  

Poey), in the brazilian northern and northeastern coasts, 

from 1971 to 1975. These boats were classified into two 

groups, according to their main characteristics. 

Following are the heading conclusions from this survey. 

1. The boats of first group had in average, the days in 

course of effective fishing by each voyage the lasting 

of time they were docked per voyage and number of days 

spent in a "full voyage" per voyage higher than those of 

second group in each year of the period concerned; except 

those of 1975. 

2. The group I boats had, in average, the year fish production 

by day of effective fishing per voyage and per day of 

"full voyage" higher than those of group II. 

3. The first group boats had, in average, cost records per 

voyage, per day of effective fishing, and per day of "full 

voyage" much higher than those pertaining to the second 

group. The most participating cost items in both groups 

were found to be warehousing, oil and direct labor and 

these have been showed being in about 70% of total cost. 

4. The boats of group I had, in average, cost values of 

caught fish per kilo by each day of voyage and by day 

of "full voyage" lower than those of group II. These costs 

appeared fairly stable for the first ones and varied for the second 

ones. 
- 16 - 
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Tabela I 

Variação das principais caracteristicas das embarcag5es controladas que opera- 

ram na pesca do pargo nas costas norte e nordeste do Brasil, no período de 

1971 a 1975 

Caracteristicas 

das 

embarcagOes  

Grupo I 

(11 embarcaçOes) 

Grupo II 

(23 embarcagOes) 

Variação Variagio 

maxima minima  mEdia mixima  minima  media 

Comprimento total (m) 25,53 21,33 23,84 18,15 12,20 15927 

Boca mixima (m) 6985 5948 6947 5960 4,10 4,67 

Calado miximo (m) 3,20 1,80 2,63 2,30 1,20 1,72 

Tonelagem bruta (kg) 162.346 85.177 124.512 49.523 13.020 31.019 

Tonelagem liquida (kg) 83.665 56.961 73.406 37.530 4.940 18.098 

Velocidade (nos) 12 8 9 10 6 7 

Guarnição (homens) 22 19 20 10 8 9 

Motor  (HP)  365 170 279 230 80 149 

Material do casco Ago Ago  ou madeira 

Sistema de conservação 

do pescado 
Frigorifico a bordo 

Geleiro ou 

frigOrifico 



Caracteristicas dos dedos con- 

trolados 

Valores numéricos anuais dos dados controlados por grupo de embarcag5es 

Grupo I - Grupo II  

1971 1 9 7 2 1 9 7 3 1974 1 9 7 5 1971 1 9 7 2 1 9 7 3 

N5mero de embarcag5es (1)  2 3 8' 7 8 3 3 6 

Numero de viagens 3 14 30 33 28 9 17 6 

N5mero de dias de pesca efetiva 146 . 645 1.227 1.382 1.651 239 495 138 

N5mero de dias de pesca efetiva por 
viagem 49 46 41 42 59 27 29 23 

N5mero de dias no porto  69 450 495 880 765 117 23 66 

goer()  de dias no porto por viagem* 23 32 17 27 27 13 14 11 

N5mero de dias de "viagem redonda" 215 1.095 1.772 2.190 2.416 363 730 204 7: 

Numero de dias de "viagem redonda" 

por viagem* 72 78 59 66 86 40 43 34 

Produção pesqueira controlada(kg) 100.147 600.227 1.416.782 1.791.281 1.966.199 190.955 283.029 41.763 

ProdugEo pesqueira por dia de 

pesca efetiva*(kg) 686 931 1.155 1.296 1.191 799 572 303 

ProdugEo pesqueira por viagem*(kg) 33.382 42.873 47.226 54.281 70.221 21.217 16.649 6.961 

ProdugEo pesqueira por dia de 

' "viagem redonda" *(kg) 466 548 800 818 814 526  388 205 

21 

225 

10 

698 

30 

91.327 

193 

3.971 

131 

- 62 

386 

30 

1.197 

92 

204.309 

252 

15.722 

171 

TABELA II 

Dados controlados provenientes de 11 embarcag6es do Grupo I e de 23 embarca'Oes do Grupo II que operavam na pesca do pargo, na costas norte e  nor  

deste do Brasil, no  period°  de 1971 a 1975. 

0bservag6es: * = Valores médios anuais calculados com arredondamento das fragaes .decimais; 

. (1)= Embarcaç5es em operagEo num determinado ano, que podem ou nio constar dentre as citadas nos anos sucessivos. 



Itens de despesa Grupo I Grupo II 

1971 1972 1973 1975 1974 1971 1972 1973 1975  1974 

Valores das despesas (Cr$) anuais por grupo de embarcagaes 

Depreciação dasembarcaçaes 

Isca  

Oleo  

Almoxarifado 

Rancho 

Outros - 

Serviços de Terceiros 

Mão-de-Obra direta 

Gelo 

20.576 

20.100 

35.700 

25.734 

10.510 

2.505 

31.232 

114.506 

111.615 

240.170 

165.887 

67.063 

9.320 

11.554 

345.627 

199.274 

265.880 

448.837 

465.450 

167.721 

25.642 

' 15.358 

931.419 

278.127 

442.260 

756.706 

588.571 

239.189 

'33.117 

18.094 

1.459.337 

290.473 

582.650 

1.028.958 

847.828 

334.344 

75.773 

60.761 

1.984.156 

26.960 

34.590 

81.721 

40.571 

19.667 

5.021 

2.572 

63.642 

1.120 

54.357 

101.003 

219.978 

231.255 

64.026 

15.820 

112.469 

161.251 

3.250 

14.063 

17.968 

27.506 

44.647 

13.010 

1,179 

3.982 

29.964 

2.980 

52.689 

46.952 

, 64.591 

79.183 

34.253 

8.395 

1.904 

90.992 

12.360 

92.207 

134.085
, 
 . 

230.821 

251.144 

71.811 

50.981 

18.603 

368.151 

2.125 

TOTAL 146.358 1.065.742 2.519.581 3.815.401 5.274.943 275.864 963.409 155.299 391.319 1.219.928 

Tabela III  

Valores globais anuais dos diversos itens de despesa realizadas com 11 embarcagaes do Grupo I e com 23 embarcagdes do Gru 

po II que operaram na pesca do pargo nas costas norte e nordeste do Brasil, no período de 1971 a 1975. 

ObservagSo: Nos valores das despesas apresentados desprezou-se os. centavos. 



Tabela IV  

Indices  econômicos nacionais - disponibilidade interna, dos 'anos de 1971 a 1975 e referentes aos diversos itens utiliza- 

dos para correçôes das despesas efetuadas nos anos de 1971 a 1974  

Indices econamicos nacionais - disponibilidade interna 
- 

Anos 

geral 

generos 

alimenti 
—  

cios 

Lubrifi- 

cantes 2 

combust'  

veis — 

carnes e 

pescados 

(1) Diversos 

sal'irios 

(Recife)  

ferro e 

ago'  

metais 

' ferrosos 

m teriais 

el etricos' 

mecânica 

geral 
tintas 

material 

de lim- 

peza 

media 
- 

(x) 

1971 

• 

1972 

. 
1973 

1974 

1975 

271 

319 

368 

475 

602 

293 

352 

406 

520 

668 

146 

, 185 

212 

338 

464 

185 

217 

261 

359 

438 

172,80 

206,40 

240,00 

293,20 

417,60 

154 

175 

203 

282 

374 

132 

147 

176 

242 

267 

126 

145 

177 

226 

254 

130 

151 

168 

203 

261 

119 

133 

.1 

150 

224 

301 

145 

161 

179 

261 

337 

134,33 

152,00 

175,50 

196,17 

299,0D , 

FONTE! FundarEo Getillia Varaas - Rev. Conjuntura Econômica. vol. 30. n4 3 de 1976. 

Observagaa: ( )-= Incluiu-se como ,indice econômico 'embora sejam apresentados os valores reais exatos. 



Tabela V 

• Valores globais anuais dos diversos itens de despesa, corrigidos para 
 
o ano de 1975, efetuados com 11 embarcagaes do Gru- 

pa  I e com 23 embarcages do Grupo .II que operaram na pesca do pargo, nas costas do norte e nordeste do Brasil, no peno- 

do de 1971 a 1975 

Itens de despesa 

Valores das despesas (Cr$) anuais corrigidos, por grupo de embarcaOes 

Grupo I Grupo II 

.1975/71 1975/72 1075/73 1975/74 1975 1975/71 1975/72 1975/73 1975/74 1975  

Depreciação das embarcaçaes * 20.576 114.506 199.274 278.127 290.473 26.960 54.357 14.063 51.883 92.207 

Isca  47.637 225.463 446.678 539.557 582.650 81.978 204.026 30.186 57.281 134.085 

Oleo  113.526 602.826 982.954 1.036.675 1.098.958 259.872 552.145 61.333 88.488 230.821 

Almoxarifado 57.129 325.138 791.266 729.828 847.828 90.200 453.260 75.900 98.142 251.144 

- Rancho 23.963 127.420 275.069 305.161 334.344 44.841 121.650 21.337 43.409 71.811 

Outros 5.311 17.614 42.052 42.390 75.773 10.644 29.901 1.934 10.746 50.981 

Serviços de Terceiros 23.339 26.722 25.513 60.761 6.224 227.188 6.929 2.685 18.603 

Mio-de-obra direta 75.583 913.910 1.620.699 2.057.666 1.984.156 154.013 325.728 52.137 128.299 368.151 

Gelo 2.374 6.142 4.887 15.079 2.125 

Total das Despesas 343.725 2.350.216 4.384.714 5.014.917 5.274.943 677.106 1.974.397 268.706 496.012 1.219.928 

Observaçaes: a) - nos valores das despesas apresentados desprezou-se os centavos; • 

b) - quando se faz refer'encias de valores anuais, apresenta-se em primeiro plano o ano para o qual se 

fez a correção (1975) e em seguida o ano em que as despesas foram realizadas. 

no foi efetuada a correção para este item. 



Tabela VI 

Valores calculados das despesas por viagem em cada ano, corrigidos para ano de 1975 e segundo cada item de despesas e suas respectivas participa 

Oes relativas, dos dados controlados provenientes de 11 embarcaçaes do Grupo I e de 23 embarcagaes do Grupo II que operaram em pesca do pargo, 

nas costas norte e nordeste do Brasil, no  period()  de 1971 a 1975 

Valores das despesas por viagem corrigidos e segundo cada item de despesa e suas participagees relativas 

Depreciagao 
Mio-de-obra, 

' Anos(1)  das Embarca- 

gees*  
Isca oloo 'Almoxarifado Rancho Outros 

Serviços de 

terceiros direta  
Gelo Total 

Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ $ 
i 

Cr$ 
i 

, Grupo I 

1975/71 . 6.859 6,0 15.879 13,8 37.842 33,0 19.043 16,6 7.988 7,0 1.770 1,5 - - 25.194.22,0 - - 114.575.100,0 

1975/72 8.179 4,9 16.104 9,6 43.059 25,6 23.224 13,8 9.101 5,4 1.258 0,7 1.667 1,0 65.279 38,0 - - 167.872 100,0 

1975/73 6.642 4,5 14.889 10,2 32.765 22,4 26.375 18,0 9.169 6,3 1.402 0,9 891 0,6 54.025 37,0 - - 146.157 100,0 

1975/74 8.428 5,5 16.350 10,7 31.414 20,7 22.116 14,5 9.247 6,1 1.284 0,8 773 0,5 62.353 41,0 - - 151.967 100,0 

1975 10.374 5,5 20.809 11,0 39.248 20,8 30.279 16,1 111.941 6,3 2.706 1,4 2.170 1,1 70.863 37,6 - - 188.391 100,0 

Media 8.096 5,8 16.806 10,9 36.866 24,0 24.207 15,7 9.489 6,2 1.684 1,1 1.100 0,7 55.543 36,1 - - 153.792 100,0  

Grupo II 

1975/71 2.995 4,0 9.109 12,1 28.875 38,4 10.022 13,3 4.982 6,6 1.183 1,6 691 0,9 17.112 22,7 264 0,3 75.234 100,0 

1975/72 3.197 2,7 12.001 10,3 32.479 28,0 26.662 22,9 7.156 6,2 1.759 1,5 13.364 11,5 19.160 16,5 tl 361 0,3 116.141 100,0 

1975/73 2.344 5,2 5.031 11,2 10.222 22,8 12.650 28,2 3.556 7,9 322 0,7 1.155 2,6 8.689 19,4 814 1,8 44.784 100,0 

1975/74 2.256 10,5 2.490 11,5 3.847 17,8 4.267 19,8 1.887 8,7 467 2,2 117 0,5 5.578 25,9 656 3,0 21.566 100,0 

1975 7.093 7,6 10.314 11,0 17.755 18,9 19.319 20,6 5.524 5,9 3.922.4,2 1.431 1,5 28.319 30,2 164 0,2 93.071 100,0 

- - 
Media 3.577 5,1 7.789 11,1 18.636 26,6 14.584 20,8 4.621 6,6 1.531 2,2 3.352 4,8 15.772 22,5 452 0,6 70.159 100,0 

ObservagEo: (1) referem-se ao ano para o qual se fez a corrpaó (1975) e em seguida o ano em que as despesas foram realizadas; 

* = no foi efetuada a corregio para este item. 

; 



Cr$ % Cr$ Cr$ Cr$  

Valores das despesas por viagem corrigidos e segundo cada item de despesa e suas participag6es relativas 

Depreciagao 

das Embarca-

cag6es * 

Isca Oleo  Almoxari fado Rancho Outros 
Serviços de 

terceiros  

Mao-de-obra 

direta 
Gelo 

Anos(1)  

Cr$ 

Tabela VII 

Valores calculados das despesas por dia de pesca efetiva em cada ano, corrigidas para o ano de 1975 e segundo cada item de despesa e suas respectf  

vas  participag6es relativas, dos dados controlados provenientes de 11 embarcag6es do Grupo I e de 23 embarcagEes do Grupo II que operaram na pesca 

do pargo, nas costas norte e nordeste do Brasil, no  period°  de 1971 a 1975 

Grupo I 

1975/71 141 6,0 326 13,8 777 33,0 391 16,6 164 7,0 36 1,5 - - 518 22,0 2.354 100,0 

1975/72 117 4,9 349 9,6 935 25,6 504 13,8 197 5,4 27 0,7 36 1,0 1.417 38,9 - 3.644 100,0 

1975/73 162 4,5 364 10,2 801 22,4 645 18,0 224 6,3 34 0,9 22 0,6 1.321 37,0 - 3.573 100,0 

1975/74 201 5,5 390 10,7 750 20,7 528 14,5 221 6,1 31 0,8 18 0,5 1.489 41,0 - 3.629 100,0 

• 1975 176 5,5 353 11,0 666 20,8 513 16,1 202 6,3 46 1,4 37 1,1 1.202 37,6 - 3.195 100,0 

Media • 159 5,3 356 10,9 786 24,0 516 15,7 202 6,2 35 1,1 23 0,7 1.189 36,1 - 3.279 100,0  

Grupo II 

1975/71 113 4,0 343 12,1 1087 38,4 377 13,3 188 6,6 44 1,6 26 0,9 644 22,7 10 0,3 2.833 100,0 

1975/72 110 2,7 412 10,3 1315. 28,0 916 22,9 246 6,2 60 L  1,5 459 11,5 653 16,5 ' 12 0,3 3.989 100,0 

1975/73 102 5,2 '219 11,2 444 22,8 550 28,2 155 7,9 14 , 0,7 50 2,6 378 19,4 35 1,8 1.947 100,0 

1975/74 109 10,5 121 11,5 187 17,8 207 19,8 91 8,7 23 2,2 6 0,5 271 25,9 32 3,0 1.046 100,0 

1975 114 7,6 165 11,0 285 18,9 310 20,6 88 5,9 63 4,2 23 1,5 454 30,2 3 0,2 1.504 100,0 

Media 110 5,1 252 11,1 624 26,6 472 20,8 154 6,6 ** 41 2,2 113 4,8 481 22,6 18 0,6 2.264 100,0 

Observag6esi (1) = referem-se ao ano para o qual se fez a. 
 correção (1975) e em seguida o ano em que as despesas 

(*) = não foi efetuada correção para este item. 

foram realizadas; 

 



Valores das despesas por dias de viagem redonda corrigidos e segundo cada item de despesa e suas participagaes relativas 

epreciagao 
das Embarca 
ca oes 

Serviços de 
terceiros 

Mão7de-0bra 
direta 

AndS(1)  Almoxarifado Rancho  Outros Total 

Tabela VIII 

Valores calculados das despesas por dia de "viagem redonda", em cada ano, corrigidas para o ano de 1975 e segundo cada item de despesa e suas res- 

pectivas participagaes relativas, dos dados controlados provenientes de 11 embarcag6es do Grupo I e de 23 embarcagaes do Grupo II, que operaram 

na pesca do pargo nas costas norte e nordeste do Brasil, no  period°  de 1971 a 1975. 

Grupo I 

1975/71 
1975/72 

96 
104 

.6,0, 
4,9 

221 
206 

13,8 
9,6 

528 
550 

33,0 
25,6 

266 
297 

16,6 
13,8 

111 
116 

7,0 
5,4 

25 
16 

1,5 
0,7 

- . 
21 

- 
1,Q 

351 
835 

22,0 
38,9 

- 
' - 

- 
- 

1.599 
.2.146 

100,0 
100,0 

1975/73 112 4,5 252 10,2 555 22,4 446 18,0 155 6,3 24 0,9 15 0,6 915 37,0 - - 2.474 100,0 
1975/74 127 5,5 246 10,7 473 20,7 333 14,5 139 6,1 19 0,8 12 0,5 939 41,0 - - 2.290 100,0 
1975 120 5,5 241 11,0 455 20,8 351 16,1 138 6,3 31 1,4 25 1,1 821 37,6 - - 2.183 100,0 

Media . 112 5,3 233 10,9 512 24,0 339 15,7 132 6,2 23 1,1 15 0,7 772,. 36,1 - I - 2.138 100,0 

1975/71 • 74 4,0 226 12,1 716 38,4 248 13,3 123 6,6 29 1,6 17 0,9 424 22,7 6 0,3 1.865 100,0 
1975/72 74 2,7 27.9 10,3 756 28,0 621. 22,9 167 6,2 41 1,5 311 11,5 446 16,5 8 0,3 2.705 100,0 
1975/73 69 5,2 148 11,2 301 22,8 372 28,2 104 . 7,9 9. 0,7 34 2,6 255 19,4 24 1,8 1.317 100,0 
1975/74 74 10,5 82 11,5 ,127 17,8 141 19,8 62 8,7 15 2,2 4 0,5 184 25,9 22 3,0 . 711 100,0 
'1975 77 7,6 112 11,0 193 18,9 210 20,6 60 5,9 42 4,2 15 1,5 307 30,2 2 0,2 1.019 100,0 

Media 74 5,1 169 11,1 419 26,6 318 20,8 103 6,6 27 2,2 76 4,8 323 22,6 12 0,6 1.523 100,0 

Observagão: (1) - referem-se ao ano para o qual se fez a corregão (1975) e em seguida o ano em que as despesas foram realizadas; 

- não foi efetuada correção para este item. 



TABELA IX 

Valores calculados dos custos, em cada dia de "viagem redonda" por quilo de pescado capturado, referentes a cada ano e corrigidos para .o ano de 

1975, segundo os itens de despesa e suas respectivas participaçaes relativas, dos dados controlados provenientes de 11 embarcaçaes do Grupo I e 

de 23 embarcag6es do Grupo que operaram na pesca do pargo, nas costas norte e nordeste do Brasil, no  period()  de 1971 a 1975. 

.Valores das despesas por dia de "viagem redonda" por kg de peixe capturado corrigidos e segundo cada item de despesa 

e suas participa aes relativas 

Anos(1)  

epreciagao 

das Embarca- 

es * 

r. 

(x107  

Isca Oleo Almoxarifado Rancho  Outros 
Serviços de 

terceiros 

x10-2  

Mao-de-obra 
direta 

(x10
-2
)  

Gelo Total  

Cr$ 

(x10
-2
) 

% 
(x10 - 

Cr$ I 

° (x10-2).1 % 

Grupo I 

1975/71 . 0,28 6,0, 0,66 13,8 1,57 .33,0 0,79 16,6 0,33 7,0 0,07 1,5 - - 1,04 22,0. - - •4,76 100,0 

. 1975/72 0,24 4,9 0,48 9,6 1,29; 25,6 0,69 13,8 0,27 5,4 0,04 0,7 0,05 1,0 1,95 38,9 - - 5,01 100,0 

1975/73 0,24 4,5 0,53 10,2 1,17 22,4 0,95 18,0 0,33 6,3 - 0,05 0,9 0,03 0,6 1,94 37,0 - - 5,24 100,0 

1975/74 0,23 5,5 0,46 10,7 0,88 20,7 0,62 14,5 0,26 6,1 0,04 0,8 0,02 0,5 1,74 41,0 - - 4,24 100,0 

1975 0,17 5,5 0,34 11,0 0,65 20,8 0,50 16,1 0,20 6,3 0,04 1,4 0,04 1,1 1,17 37,6 '.- - 3,12 100,0 

Media 0,23 5,3 0,49 10,9 1,11 24,0 0,71 15,7 0,29 6,2 0,05 1,1 0,03 0,7 1,57 36,1 - - 4,48 i100,0  

Grupo I 

1975/71 0,35 .4,0 1,07 12,1 3,40 38,4 1,18 13,3 0,59 6,6 

, 

0,14 1,6 0,08 0,9 2,02 22,7 0,0 0,3 8,86 100,0 

1975/72 0,45 2,7 1,68 10,3 4,54 28,0 3,72 22,9 1,00 6,2 0,24 1,5 1,87 11,5 2,68 16,5 0,05 0,3 16,23 100,0 

1975/73 0,99 5,2 2,13 11,2 4,32 22,8 5,34 28,2 1,50 7,9 0,14 0,7 0,49 2,6 3,67 19,4 0,34 1,8 18,92 100,0 

1975/74 1,89 10,5 2,09 11,5 3,23 17,8 3,58 19,8 1,58 8,7 0,39 2,2 0,10 0,5 4,68 25,9 0,55 3,0 18,09 100,0 

1975 0,49 7,6 0,71 11,0 1,28 18,9 1,33 20,6 0,38 5,9 0,27 4,2 0,10 1,5 1,96 30,2 0,01 0,2 6,43 100,0 

Media 0,83 5,1 1,54 11,1 3,35 26,6 3,03 20,8 1,01 6,6 0,24 2,2 0,53 4,8 3,00 22,5 
, 

0,20 0,6 13,71 100,0 

Observagaesi (1) = referem-se ao ano para o qual se fez a correçao (1975) e em seguida o ano em que as despesas foram realiza 

foram realizadas; 

(*) = nao foi efetuada corregao para este item. 



Asca  
DepreciaTET- 

.das Embarca- 
* 

Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ 

Valores calculados das despesas por quilo de peixe capturado em caca viagem corrigidos e segundo 
cada item de  des  esa e suas articipac3es relativas 

Oleo Almoxarifado Rancho  Outros Serviços de  Mao-de-obra 
terceiros direta Gelo Anos (1)  

% Cr$. Cr$ 

Total  

Cr$ • 

TABELA .  X 
Valores calculados dos custos porquilo de pescado capturado em cada viagem, referentes a cada ano e corrigidos para o ano de 1975,.segundoositens 

cie despesa e suas respectivas participaOes relativas, dos dados controlados provenientes de 11 embarcag3es do Grupo I e de 23 embarcaOes do GrLi-.  

po II que operaram na pésca do pargo, nas costas norte e nordeste do 'Brasil, no  period()  de 1971 a 1975 

Grupo I 

1975/71 . 0,20 6,0 0,47 138 1,13 33,0 0,57 16,6 0,24 7,0 0,05 1,5 - , - 0,75 22,0 - - 3,43 100,0 
197 5/ 72 0,19 4,9 0,37 9,6 1,01 25,6 0,54 13,8 0,21 5,4 0,03 0,7 0,04 1,0 1,52 38,9 - - 3,91 100,0 
1975/73 0,14 4,5 0,31 102 0,69 22,4 0,56 18,0 0,19 6,3 0,03 0,9 0,02 0,6 1,14 37,0 - - 3,09 1C0,0 
1975/74 0,15 5,5 0,30 107 0,58 20,7 0,41 14,5 0,17 6,1 0,03 0,8 0,01 0,5 1,15 41,0 - - 2,30 100,0 
1975. 0,15 5,5 0,29 11.0 0,56 20,8 0,43 16,1 0,17 6,3 0,03 1,4 0,03 1,0 1,01 37,6 - - 2,68 100,0 

' 

Maia 0,17 5,3 0,35. 109 0,79 24,0 0,50 15,7 0,20 6,2 0,03 1,1 0,02 0,7 1,11 36,1 - - 3,18 100,0  

'Grupo II 

1975/71 0,14 4,0 0,43 121 1,36 38,4 0,47 13,3 0,24 6,6 0,06 1,6 0,03 0,9 0,81 22,7 0,01 0,3 3,54 100,0 
1975/72 0,19 2,7 0,72 103 1,95 28,0 ' 1,60 22,9 0,43 6,2 0,10 1,5 • 0,80 11,5 1,15 16,5 0,02 0,3 6,98 100,0 
1975/73 0,34 5,2 0,72 112 1.47 22,8 1,81 28,2 0,51 7,9 0,05 0,7 0,17 2,6 1,25 19,4 0,11 1,8 6,43 100,0 
1975/74 0,57 10,5 0,63 115 0,97 17,8 1,07 19,8 0,47 8,7 0,12 2,2 0,03 0,5 1,40 24,9 0,16 3,0 5,43 100,0 
1975 0,45 7,6 0,65 110 1,18 18,9 1,22 20,6 0,35 5,9 0,25 4,2 0,09 1,5 1,80 30,2 0,01 0,2 5,91 100,0 

M5dia 0,34 5,1 0,63 111 1,39 26,6 1,23 20,8 0,40 6,6 0,12 2,2 0,22 4,8 1,28 22,5 0,06 0,6 5,66 100,0 

Observag3es; (1) ..referem-se ao ano para o qual se faz a corregao (1975) e '.em seguida cano em que as despesas 

foram realizadas; 

= no foi efetuada correga-o para este item. 



Fig.  I -  Areas  de pesca - do pargo, nas costas nOrte e nordes-

te do Brasil.  

Fig.  2 - Embarcagao empregada na sca do pargo, nas costas norte e  nor  

deste do Brasil. 
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Fig. Produção pesqueira por dia de pesca efetiva, de 

cada grupo de embarcag6es que operaram na pesca 

do pargo nas costas norte e nordeste do Brasil, 
no período de 1971 a 1975. 
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F19. 9 - Participa0o relativa dos diversos itens de despesa, de cada 

embarcaciies que operaram na pesca do pargo nas costas norte e 

te do Brasil, no  period('  de 1971 a 1975. 
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CUSTO TOTAL (Cr$) EM CADA VIAGEM POR OUILO DE PEIXE 
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