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RESUMO 

 

Currais de pesca são armadilhas fixas, construídas principalmente em áreas com influência de maré 

e que aprisionam o peixe em seus labirintos de cercas durante a maré alta. Poucos são os trabalhos 

científicos disponíveis sobre a atividade como: produção, variedade de espécies, esforço e situação 

econômica. Com objetivo de realizar estudo das pescarias em currais de pesca nas localidades de 

Ajuruteua, Vila dos Pescadores e Ilha do Boiçucanga, no município de Bragança, e na Ilha do 

Lombo Branco, no município de Viseu - PA, foi realizado o mapeamento das áreas com currais de 

pesca, descrevendo a infraestrutura dos currais, determinando a composição das pescarias, 

analisando a interferência da lua na produção e os custos e a rentabilidade na construção e 

manutenção dos currais. Formulários para informações específicas sobre os currais foram 

utilizados, incluindo: a caracterização da estrutura física e malha da rede, realizado trimestralmente; 

acompanhamento dos currais de pesca nas marés diurnas e noturnas, com preenchimento diário 

pelos pescadores; acompanhamento dos custos, como despesas na montagem e manutenção dos 

currais. Foram registrados, como pontos de coleta, três currais de pesca, sendo 02 do tipo enfia 

(“Domingos” e “Dinho”) e 01 do tipo coração (“Zeca”), distribuídos 01 na Vila dos pescadores 

(“Domingos”), 01 na Ilha do Lombo Branco (“Dinho”) e 01 de coração na Ilha do Boiçucanga 

(“Zeca”). No monitoramento das despescas dos currais a produção foi: “Dinho” (19.763,5 kg); 

“Domingos” (3.127 kg) e “Zeca” (3.211 kg). Dos três currais de pesca avaliados, dois ficam 

localizados dentro da reserva extrativista Caeté-Taperuçu e um na reserva extrativista Marinha 

Gurupi-Piriá. A principal espécie capturada foi a pescada gó (Macrodon ancylodon), acompanhada 

da espécie corvina (Cynoscion striatus). Em relação à rentabilidade dos currais, observamos que 

“Dinho” e “Zeca” foram viáveis e rentáveis, “Domingos” foi viável e não rentável. O principal fator 

determinante para o sucesso das armadilhas, foi manter mesmo com pouca produção a estrutura em 

funcionamento, não necessitando de nova implantação na próxima safra, diminuindo assim os 

custos futuros. 
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