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PESCADA AMARELA -Cynoscion acoupa

Família Sciaenidae

Categoria IUCN: pouco preocupante

Sem normatização em esfera nacional

FishBase

AcquaMaps



PESCADA AMARELA -Cynoscion acoupa

Ocorrência e hábitat: águas tropicais e subtropicais, marinho-estuarino, demersal e pelágico, 
costeira de águas rasas até 35m de profundidade, juvenis restritos às águas salobras e doces

Alimentação: peixes e crustáceos com tamanho maior de 30cm em áreas de manguezal, 
durante o período noturno

Reprodução: estuarina dependente, reproduz na primavera e verão ao final da estação seca, 
tamanho da primeira maturação de 53 cm

Idade e crescimento: tamanho máximo 175cm, peso máximo 17kg

Pesca: grande importância pesqueira na região Norte e relativa importância na região 
Nordeste do Brasil, principalmente no estado Maranhão



GURIJUBA - Sciades parkeri

Família Ariidae

Categoria IUCN: vulnerável

Decreto IBAMA/MMA n° 221  defeso no Amapá

Portaria MMA nº 445  proibição da captura

Portaria MMA nº 161  libera pesca até abril de 2018

Portaria MMA n° 229  Planos de Recuperação

FishBase AcquaMaps



GURIJUBA - Sciades parkeri

Ocorrência e hábitat: bentônico, costeiras, marinhas e estuarinas em profundidade menor que 
30m, de regiões tropicais e subtropicais

Alimentação: carnívoro, principalmente crustáceos

Reprodução: baixa fecundidade, com incubação dos ovos na cavidade bucal pelos machos, 
desovas de novembro a março em áreas de manguezal, primeira maturação aos 2 anos e 
comprimento de 46-59cm, 

Idade e crescimento: 200cm de comprimento máximo, 17 anos de longevidade

Pesca: Principalmente capturado no estuário Amazônico



Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4

METODOLOGIA

Sistematização dos 
trabalhos técnico-

científicos

• Revisão bibliográfica

Descritivo das 
embarcações e 

petrechos de pesca

• Revisão bibliográfica

• Visita técnica

Caracterização do 
processo de

comercialização 

• Entrevistas

• Identificação dos 
atores

• Análise da cadeia 
produtiva

Etnoecologia da pesca

• Identificação dos 
especialistas

• Entrevistas 
etnoictiológicas



RESULTADOS

Referências encontradas (artigos, literatura cinza, relatórios técnicos)

 Pescada amarela - 75 referências

 Gurijuba - 53 referências

Pescadores entrevistados (jan-mar 2018)

 Pará: 52 pescadores em Augusto Corrêa, Belém, Bragança e Vigia

 Maranhão: 20 pescadores em Caçacueira e Cururupu

Pesquisadores (jan-jun 2018)

 12 respondentes / 28 contatados 

GoogleMaps



PESCADA AMARELA

Pescaria: artesanal – costeira e estuarina

industrial – plataforma

Amapá - Santana, Macapá, Amapá e 
Tartarugalzinho

 Artesanal ou de pequena escala

 Embarcações a motor, de pequeno a médio porte

 Diversos petrechos, principalmente malhadeira

 Ano inteiro – safra em outubro a dezembro

 30 mil pessoas ligadas direta e indiretamente
Embarcações da frota pesqueira do município de Calçoene, AP (Zacardi et al 2017).



PESCADA AMARELA

Pará – Augusto Corrêa, Belém*, Bragança*, 
Curuçá, São Caetano de Odivelas e Vigia*

 Artesanal comercial e industrial

 Segunda espécies mais capturada no estado 

(Pargo é a primeira)

 Ano inteiro, safra em maio a dezembro

 Embarcações motorizadas de pequeno e médio porte

Embarcações da frota pesqueira em Augusto Corrêa (superiores) e

em Belém (inferiores) (Foto: Márcio Raiol).



PESCADA AMARELA

Maranhão

 Principal espécie capturada

 Pesca artesanal comercial

 Embarcações a motor de pequeno e médio porte, 
principalmente bianas

 Ano inteiro, safra entre janeiro e março

 Rede de emalhe como principal petrecho

Embarcações da frota pesqueira da pescada amarela no estado do Maranhão, 

localmente conhecidas como biana com casario (Foto: Valdimere Ferreira).



PESCADA AMARELA

Ceará

 Pesca artesanal comercial

 Ano inteiro, safra entre maio e dezembro

 Rede de emalhe como principal petrecho



PESCADA AMARELA

Petrecho

 Rede de emalhe (pescadeira, malhão)

 Espinhel 

 Rede fina (gozeira)

 Curral de pesca

Rede de emalhe (A) e espinhel (B) representando os 

petrechos de pesca mais utilizados em Calçoene 

(adaptado de Zacardi et al 2017 e Foto: Valdimeire Ferreira).

A



PESCADA AMARELA

Áreas de atuação

 Ambientes marinhos e estuarinos

 Costa, litoral e plataforma continental (até 20m de 
profundidade)

Áreas de pesca I, II e III; (B) Zona I, subdividida em Zona I-A, destinada a pesca da 

pescada amarela, Zona I-B para a pesca da Gurijuba e Zona I-C conhecida como área de 

berçário da gurijuba (Mourão et al. 2008). 



PESCADA AMARELA

Fauna acompanhante

 gurijuba (Sciades parkeri), 

 corvina (Cynoscion microlepdotus), 

 cação (Carcharhinus sp. e Sphyrna spp.), 

 camurim (Centropomus sp.), 

 bagre (Sciades couma), 

 xaréu (Caranx hippos), 

 pirapema (Megalops atlanticus), 

 uritinga (Sciades proops), 

 dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) 



PESCADA AMARELA

Comercialização

Mapa com os destinos de produção observada por 

Souza Junior (2018) para a pescada amarela capturada no Pará.

Pontos de comercialização de pescado em Belém (A), 

Bragança (B e C) e Vigia (D) (Foto: Márcio Raiol).

A B

C D



PESCADA AMARELA

Pescada amarela comercializada  no Pará 

(Foto: Márcio Raiol).

Pescada amarela no Maranhão 

(Foto: Valdimere Ferreira).



PESCADA AMARELA
Preço de primeira revenda

Autor/Ano UF Produto Valor (R$)

Bentes Silva 2004 PA carne 2,40

Bentes Silva 2004 PA grude 120,00

Isaac et al. 2004 PA carne 2,80 – 3,70

Matos & Lucena 2006 PA grude 120,00

Almeida et al. 2011 (2007) MA carne 10,00

Mourão et al. 2008 PA carne 3,60

Araújo 2008 MA carne 8,50 – 10,00

Almeida 2008 MA grude 60,00 (fresca) – 90,00 (seca)

Mourão et al. 2009 PA grude 160,00 – 185,00

Basílio & Garcez 2014 CE carne 5,00

Souza Junior 2018 PA carne 12,00 – 17,00

Souza Junior 2018 PA grude 900,00

Barletta 2018 PE/PB carne 25,00

Bevilacqua 2018* PA carne 14,00 – 22,00* Resultados dessa consultoria



GURIJUBA

Pescaria: artesanal – costeira e estuarina

industrial – plataforma

Amapá - Calçoene

 Artesanal ou de pequena escala

 Embarcações a motor, de pequeno a médio porte

 Safra no período chuvoso – julho a agosto

 90% da produção nacional

Embarcações da frota pesqueira do município de Oiapoque, AP: barco motorizado (A), 

barco de médio porte (B), canoa motorizada (C) barco de pequeno porte (D) (Silva 2010).



GURIJUBA

Pará – Vigia, Curuçá e Bragança*

 Artesanal de larga escala

 Ano inteiro – março a maio

 Embarcações motorizadas ou a vela, de 
pequeno e médio porte

Embarcações de pequeno e médio porte da frota pesqueira 

de Bragança (superiores) e em Vigia (inferiores) (Foto: Márcio Raiol).



GURIJUBA

Maranhão

 Pesca artesanal comercial

 Embarcações de pequeno porte nos estuários e costa

 Embarcações a motor de médio porte na plataforma 
com uso de espinhel

 Embarcações de grande porte para a captura de 
serra

Principais embarcações de pequeno porte da frota pesqueira observada na 

costa Maranhense, sendo (A) Casquinho, (B) Bote a motor, 

(C) Biana com casario e (D) Biana sem casario (Almeida 2008).



GURIJUBA

Petrecho

 Rede de emalhar

 Espinhel e linha de mão

 Armadilhas fixas

Redes de emalhe, petrecho de pesca observada em no estado do Pará (Foto: Márcio Raiol).



GURIJUBA

Áreas de atuação

 Região estuarina até a plataforma continental

Área de distribuição da gurijuba, Sciades perkeri, na costa do Brasil (Sousa e Fonseca 2008).



GURIJUBA

Fauna acompanhante

 Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), 

 Sarda (Pellona flavipinnis), 

 Bagre (Arius sp e Sciades herzebergii), 

 Corvina (Cynoscion microlepidotu, C. virescens), 

 Uritinga (Sciades proops) 

 tamoatá (Hoplosternum sp), 

 piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii), 

 apaiari (Astronotus sp), 

 cação (Carcharhinus sp)

 camurim (Centropomus sp)



GURIJUBA

Comercialização

Gurijuba sendo comercializada em Augusto 

Corrêa (A), Belém (B e C) e Vigia (D e E) 

(Foto: Márcio Raiol).
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GURIJUBA

Preço de primeira revenda

Autor/Ano UF Produto Valor (R$)

Bentes Silva 2004 PA carne 1,20-5,00

Bentes Silva 2004 PA grude 50,00

Almeida 2008 MA carne 1,50-4,50

Souza Junior 2018 PA carne 8,00-14,00

Souza Junior 2018 PA grude 400,00

Bevilacqua 2018* PA carne 8,00 – 17,00

* Resultados dessa consultoria
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