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RESUMO: O município de Bragança encontra-se como o terceiro maior porto de desembarque de 

pescado no Estado do Pará, ficando atrás apenas de Belém que é capital do Estado e Vigia. Dentre 

os recursos pesqueiros explorados pela frota bragantina, destaca-se a pescada amarela, espécie que 

ocupa o primeiro lugar em produção pesqueira do Estado do Pará, e que possui elevada importância 

econômica e social. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar as embarcações 

pesqueiras direcionadas a captura de pescada amarela (Cynoscion acoupa) no município de 

Bragança, nordeste do Estado do Pará. As informações foram obtidas no período de maio a junho de 

2019, através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e conversas informais realizadas com os 

atores do sistema de pesca da pescada amarela no município de Bragança, além de observações in 

loco a fim de ratificar as informações obtidas. No município de Bragança, a frota direcionada para a 

captura dessa espécie é composta por barcos de pequeno e médio porte, construídos de madeira, 

com tamanhos que variam de 7,99 a 22,99 metros de comprimento, e que possuem capacidade de 

estocagem entre 25.000 a 50.000 toneladas de pescado. Em relação ao número de tripulantes, as 

embarcações possuem uma tripulação variando entre 7 a 9 integrantes. No que se refere à propulsão 

do motor, a sua potência fica no intervalo entre 150 a 370 Hp, e devido a maior autonomia das 

embarcações, é relatado um menor número de viagens mensais, que duram cerca de 23 a 25 dias. A 

maioria das embarcações utiliza o gelo para conservação do pescado que são colocados em suas 

urnas. Contudo, a frota atuante na captura dessa espécie está investindo em novas tecnologias, 

sendo observadas embarcações que utilizam câmaras frigoríficas para conservação do pescado. 

Além disso, também pode ser relatada a presença de máquinas de recolhimento de redes, que vêm 

sendo utilizados frequentemente pelos pescadores, com o intuito de reduzir o esforço na captura. 

Atualmente, a maioria das embarcações de médio porte, possuem aparelhos que auxiliam na 

navegação e localização de cardumes como radar, ecosonda, GPS (Global Position System) e rádio. 

Dessa forma, conclui-se que a frota de pesca direcionada a captura de pescada amarela, é composta 

de embarcações de pequeno a médio porte, sendo que o porte influencia diretamente nas 

características da embarcação, como capacidade de estocagem, potencia do motor e número de 

viagens mensais. Além disso, a frota atuante na captura dessa espécie está investindo em novas 

tecnologias em suas embarcações, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da 

atividade, pois otimizam o tempo das pescarias, auxiliam no processo de captura, proporcionam 

maiores volumes capturados e diminuem os custos de produção. 
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