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RESUMO: Dentre os vários sistemas pesqueiros do litoral amazônico, destacam-se aqueles 

direcionados a captura de pescada amarela (Cynoscion acoupa), espécie que ocupa o primeiro lugar 

em produção pesqueira no Estado do Pará, possuindo elevada importância econômica e social. Os 

desembarques dessa espécie são frequentemente observados nos municípios que compõe a 

mesorregião nordeste paraense, com destaque para o município de Bragança que é considerado um 

dos mais relevantes no desembarque dessa espécie. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 

caracterizar os apetrechos de pesca utilizados na captura de pescada amarela 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 a médio porte, e utilizam dois apetrechos 

de pesca para captura dessa espécie, a rede de emalhar e o espinhel. Um grande número de 

embarcações que atuam nessa pesca levam os dois apetrechos para o mar, utilizando a rede de 

emalhar como principal apetrecho, e o espinhel como apetrecho secundário. De modo geral, 

embarcações de pequeno porte utilizam redes com comprimento variando de 200 a 1.700 metros, 

com altura de 2,5 a 3 metros, com tamanho de malha na ordem de 40 a 70 mm entre nós opostos, e 

realizam suas pescarias em regiões estuarinas. Já as embarcações de médio porte, possuem maior 

autonomia de mar, e realizam suas pescarias em áreas mais distantes da costa, atuando em pontos de 

pesca dos Estados do Pará, Maranhão e Amapá. Nessas embarcações são registrados os maiores 

comprimentos de rede de emalhar, com comprimento variando de 1.900 a 11.000 metros, com 

altura de 4,5 a 6 metros e com tamanho de malha na ordem de 180 a 200 mm entre nós opostos. A 

sua posição na coluna d’água se dá na meia água e no fundo, operando principalmente entre 10 e 20 

m de profundidade. O outro apetrecho utilizado é o espinhel, sendo este formado pela linha 

principal, linhas secundárias e anzóis, e seu comprimento varia de acordo com o tamanho da 

embarcação. De modo geral, as embarcações de pequeno a médio porte, utilizam espinhéis que 

podem alcançar de 10.000 a 15.000 metros de comprimento, com número de anzóis variando de 

2.000 a 8.000 anzóis. Dessa forma, conclui-se que a frota direcionada a captura de pescada amarela 

utiliza principalmente a rede de emalhar como apetrecho de pesca, e o espinhel como apetrecho 

secundário, sendo que o comprimento da rede de emalhar e do espinhel, bem como as demais 

características variam de acordo com o porte da embarcação e ponto de pesca. 
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