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I n t r o d u çã o

a pesca pode ser classificada em pesca científica, pesca amadora, pesca de 

subsistência, pesca artesanal ou de pequena escala e pesca empresarial/industrial 

(dias neto, 2002).

a pesca artesanal ou de pequena escala é realizada com objetivo exclusiva-

mente comercial ou com dupla finalidade, comercial e de subsistência. Caracteriza-

se como uma alternativa sazonal de trabalho, podendo o trabalhador atuar, por 

exemplo, ora como agricultor, ora como pescador (dias neto e dornelles,1996). 

a complexidade é sua característica inerente, dada a diversidade de petrechos 

empregados na captura de pescados de estoques multiespecíficos, a dispersão dos 

pontos de desembarque e a participação em diversas cadeias produtivas. nesse 

contexto, a sabedoria tradicional sobre o mar e sobre a pesca é essencial na arte de 

captura dos organismos e na exploração do ecossistema marinho.

historicamente, no litoral baiano, a produção pesqueira marinha extrativa 

é oriunda predominantemente ou exclusivamente da pesca artesanal. É uma 

atividade laboral importante da população de baixa renda da Bts, como fonte 

de renda alternativa em tempos de escassez de trabalho, sendo os pescados uma 

importante fonte de proteínas (hYdros, 2005a).

no cenário nacional, a produção da pesca artesanal passou de 35% da 

produção de pescado marinho, em 1980, para mais da metade (52,5%), em 2002; 

neste ano estimou-se, também, que mais da metade do pescado consumido no 

Brasil era oriunda da pesca artesanal (vasconcellos et al., 2007), constituindo-se em 

uma das quatro principais fontes de proteína animal da alimentação humana (dias 

neto e dornelles, 1996).

este capítulo aborda as principais características das comunidades pesqueiras, 

da atividade pesqueira marinha artesanal, da produção pesqueira, incluindo um 

estudo de caso, e aspectos da biologia e ecologia dos principais pescados da Baía 

de todos os santos.

C o mu n i d a d e s  p e s q u e i ra s

o litoral do estado da Bahia (com uma extensão de 1.188 km e correspondendo 

a 14,5% do litoral brasileiro) abriga 347 comunidades pesqueiras, distribuídas em 

44 municípios agrupados em cinco setores de pesca: litoral norte, Baía de todos 

os santos/recôncavo, Baixo sul, litoral sul e extremo sul. o setor Baía de todos os 

santos/recôncavo abrange 15 municípios e 173 comunidades pesqueiras (ibama, 

2008b), totalizando 16 municípios, com a inclusão de são Félix (Figura 1). 

na Bahia, a tradição pesqueira desenvolveu-se num contexto de pobreza 

e marginalização social, tendo estabelecido um sistema de apropriação do mar 
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baseado em ética própria de cooperação, em um código funcional de honra 

(respeito, confiança e reciprocidade) estabelecido sob forte relação de compadrio, 

sem informações formais ou leis que legitimassem as demandas (Cordell, 2007).

a atividade extrativista, através da pesca, mariscagem e também pela 

extração de produtos dos manguezais na Bts, é importante fonte de alimentação 

e capital, sendo uma alternativa de emprego ou de complementação de renda 

(almeida, 1996; silva, 1996; PetroBras-rlaM/diteG/seMoP, 1999; Giannini, 2000; 

hYdros, 2005b). representa atividades de subsistência, com o objetivo de prover 

alimentação às famílias, que obtêm rendimento da venda do excedente e/ou de 

pescados mais nobres (PetroBras-rlaM/diteG/seMoP, 1999; Giannini, 2000; 

hYdros, 2005b).

É uma atividade que envolve grande parcela da população dos municípios, 

principalmente a de baixa renda (hYdros, 2005a). no entanto, devido à 

complexidade da realidade pesqueira e da comunidade local, não há informação 

consistente sobre o número de pescadores. alguns dados disponíveis são: 2.000 

pescadores (996 cadastrados na Colônia de Pesca Z-48, Madre de deus) no ano 

de 2000 (Giannini, 2000); cadastro único de 2.826 profissionais de pesca em são 

Francisco do Conde, Madre de deus e Candeias, baseado em registros oficiais das 

colônias e associações (PetroBras/PanGea, 2004); 1.429 pescadores atuantes 

foram computados em sete locais (quatro municípios) ao norte da Bts, no 

monitoramento Petrobras, realizado entre os anos de 2003 e 2005 (PetroBras/

Figura 1. 
Mapa da Baía de Todos os Santos, 
BA, com a indicação do número de 
comunidades dos municípios.
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FUsP, 2005a). a título de comparação, segundo a Bahia PesCa (1994), o setor 

pesqueiro do litoral baiano contava com 10.819 marisqueiros que contribuíam de 

maneira decisiva para a renda familiar.

a pesca é realizada principalmente pelos homens, que utilizam embarcações 

e múltiplos petrechos de pesca para a captura de peixes, lagostas e camarões. a 

mariscagem é exercida, principalmente, pelas mulheres e crianças, nas praias, coroas 

e nos manguezais, para a extração de moluscos e crustáceos (siris e caranguejos). 

o mergulho é uma atividade masculina, sendo praticado para a captura manual de 

moluscos e lagostas ou para a caça, com arbalete, de lagostas e peixes (hYdros, 

2005b; PetroBras/FUsP, 2005a, v.2).

estas três modalidades são artes transgeracionais largamente difundidas 

nas populações costeiras da Bts (silva, 1996). a aprendizagem do ofício passa de 

pai para filho e de mãe para filha, processo baseado na unidade familiar ou no 

grupo de vizinhança que é característico da pesca artesanal ou de pequena escala 

(diegues, 1983).

o grau de participação da pesca e da mariscagem na produção e/ou na 

economia varia entre as comunidades pesqueiras, em função das características 

dos sistemas aquáticos, da presença de rios, canais e manguezais, e do tamanho da 

população pesqueira. Por exemplo, tainheiros (zona urbana de salvador), acupe 

(santo amaro) e são Francisco do Conde (sede) são os mais importantes portos 

de pesca da Bts; Pati (são Francisco do Conde), são Brás (santo amaro) e salinas 

da Margarida são comunidades onde a mariscagem é mais importante (hYdros, 

2005b).

as populações pesqueiras são predominantemente nativas da região. os 

pescadores atuam nas áreas vizinhas próximas de sua comunidade, podendo 

pescar em outras localidades do município, ou em outros municípios da Bts (silva, 

1996; Giannini, 2000; PetroBras/FUsP, 2005a). dependendo do recurso explorado 

e da capacidade de deslocamento, há menor ou maior sobreposição das áreas de 

pesca entre os pescadores de diferentes comunidades, como foi constatado em 

mapeamento da atuação de pescadores de 13 comunidades; no caso da tainha, 

a pesca ocorre nas proximidades das comunidades e, nos casos da arraia e da 

sardinha, há maior deslocamento e sobreposição (hYdros, 2005b).

os trabalhadores estão filiados às colônias de pescadores do município de 

domicílio e a associações diversas. de modo geral, as colônias de pescadores dos 

municípios da Bts não têm infraestrutura para centralizar a produção pesqueira da 

região ou recursos para manter um controle eficiente da produção, não oferecendo 

insumos (gelo, petrechos e serviços) aos pescadores (Giannini, 2000; PetroBras/

PanGea, 2004; PetroBras/FUsP, 2005a). Um empreendimento de cultivo de 

ostra-do-mangue – CooPerostra, é gerido por uma cooperativa de pescadores e 

marisqueiras, em Caboto (hYdros, 2005b).
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dentre as 74 colônias de pescadores do estado da Bahia, 21 estão localizadas 

na Bts: aratuipe (Z-63), Cachoeira (Z-52), Candeias (Z-54), itaparica (Z-12), Jaguaripe 

(Z-36), Madre de deus (Z-48), Maragogipe (Z-07), nazaré (Z-61), salinas da Margarida 

(Z-13), salvador (Z-01, Z-02, Z-06, Z-67, Z-03 - Bom Jesus dos Passos, Z-04 - ilha de 

Maré), santo amaro (Z-27), são Francisco do Conde (Z-05), saubara (Z-16) e vera 

Cruz (Z-08, Z-10 e Z-11). são Félix é o único dos municípios da Bts que não possui 

colônia de pescadores (seaP, 2007). 

os pescadores possuem conhecimento próprio do ambiente e das condições 

ambientais (PetroBras-rlaM/diteG/seMoP, 1999). demonstram, também, deter 

conhecimento do impacto da pesca no ecossistema, percebendo seu papel como 

agentes modificadores do ambiente. Consideram que a diminuição dos pescados 

esteja relacionada à poluição das águas, causada pelos esgotos e efluentes 

despejados pelas indústrias instaladas na região, e pela pesca com explosivos 

(silva, 1996; hYdros, 2005b). 

os pescadores do recôncavo Baiano possuem conhecimento tradicional 

consistente sobre biologia, ecologia e comportamento de muitos pescados, em 

especial dos caranguejos (principalmente o caranguejo-uçá) e siris, muitas vezes 

corroborado pela ciência (souto, 2007).

influências das culturas indígena e portuguesa podem ser constatadas nos 

nomes populares dos peixes, crustáceos e moluscos, como, por exemplo, papa-

fumo (bem-fum), sambá (sambe), peguari (pegoari), sororoca (silva, 1996). a 

cultura gastronômica também é preservada, citando-se a comunidade da ilha do 

Pati, na qual um grupo cultural “Paparutas” prepara pratos típicos com os pescados 

marinhos para as festas de todo o recôncavo Baiano (hYdros, 2005b).

M e i o s  d e  l o co m o çã o

as embarcações utilizadas na pesca artesanal não são, necessariamente, veículos 

de produção de pescado, mas de deslocamento, sendo empregado o mesmo sistema 

de ameia da agricultura pelos não proprietários (diegues, 1983; dias neto, 2002).

no estado da Bahia (ibama, 2008b), em 2006, foram cadastradas 11.429 

embarcações, classificadas em nove categorias, além da pesca desembarcada, 

sendo salvador, Maragogipe, vera Cruz e Camamu os municípios com maior número 

de embarcações. na Bts, os três primeiros municípios apresentaram a maior frota 

pesqueira, sendo a canoa a remo a principal embarcação cadastrada (68,3%), 

representando mais de 90% das embarcações em oito dos municípios, seguida pelo 

bote a remo (10,6%), o saveiro (6,6%) e o bote motorizado (6,0%); não foi registrada 

a categoria lancha industrial e não foi informado o número de embarcações 

cadastradas em são Félix, sabendo-se apenas tratar-se de canoas a remo (Tabela 1).
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ao norte da Bts, a frota pesqueira era constituída de 1.648 (27,2%) 

embarcações em salvador, 451 (7,5%) em são Francisco do Conde, 298 (4,9%) em 

Madre de deus e de 158 (2,6%) em Candeias, que apresentou o menor número de 

categorias. a canoa a remo foi a principal embarcação cadastrada nestes quatro 

municípios (salvador: 29,9%; Madre de deus: 63,4%; Candeias: 92,4%; são Francisco 

do Conde: 85,4%). em salvador, a categoria bote a remo foi representativa (28,5%) 

e o saveiro e o bote motorizado foram também importantes neste município (12,6 

e 12,3%) e em Madre de deus (11,1 e 12,8%) (Tabela 1). 

Tabela 1. Distribuição da frota cadastrada por município da BTS, no ano de 2006, em número de 
embarcações (№) e em percentual (%). Ni=não informado.    

Embarcação Barco a vela Bote a remo Bote de
 alumínio

Bote 
motorizado

Canoa a 
motor

Canoa a 
remo Jangada Saveiro Total

  № % № % № % № % № % № % № % № % № %

Candeias 8 5,1 2 1,3 1 0,6         146 92,4 1 0,6     158 2,6

Madre de Deus 13 4,4 6 2,0 8 2,7 38 12,8 3 1,0 189 63,4 8 2,7 33 11,1 298 4,9

Salvador 60 3,6 469 28,5 107 6,5 203 12,3 2 0,1 493 29,9 107 6,5 207 12,6 1,648 27,2

São Francisco do Conde 16 3,5 10 2,2 14 3,1 8 1,8 1 0,2 385 85,4 14 3,1 3 0,7 451 7,5

Aratuípe                     107 95,5     5 4,5 112 1,9

Cachoeira 1 0,3 1 0,3             325 98,8     2 0,6 329 5,4

Itaparica 34 12,1 95 33,8 4 1,4 16 5,7     106 37,7 4 1,4 22 7,8 281 4,6

Jaguaripe 2 0,6     1 0,3 1 0,3     289 90,9 1 0,3 24 7,5 318 5,3

Maragojipe     1 0,1     2 0,2     929 99,3     4 0,4 936 15,5

Nazaré     12 24,5             36 73,5     1 2,0 49 0,8

Salinas da Margarida 3 0,9 1 0,3 8 2,5 3 0,9     291 91,8 8 2,5 3 0,9 317 5,2

São Félix                     ni 100,0         ni ni

Santo Amaro     1 0,4     2 0,8     246 98,4     1 0,4 250 4,1

Saubara 6 3,1 2 1,0 3 1,5 13 6,7 7 3,6 158 81,4 3 1,5 2 1,0 194 3,2

Simões Filho 7 5,5 20 15,7             100 78,7         127 2,1

Vera Cruz 41 7,0 22 3,8 7 1,2 79 13,5     334 57,2 7 1,2 94 16,1 584 9,6

Total 191 3,2 642 10,6 153 2,5 365 6,0 13 0,2 4,134 68,3 153 2,5 401 6,6 6,052

Fonte: Ibama, 2008b.         
     

a categoria pesca desembarcada, de baixíssima representatividade, tanto na 

Bts quanto em todo o estado da Bahia, só foi registrada em Madre de deus (ibama, 

2008b). Contudo, considerou-se que esta categoria foi muito subestimada, pois a 

pesca desembarcada (a pé) foi uma das mais frequentes nos municípios analisados 

(Tabela 2). nessa área, cuja pesca foi monitorada diariamente entre os anos de 
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2003 e 2005, os pescadores das sete comunidades pesqueiras monitoradas se 

deslocavam para o local de extração de pescado, principalmente através de canoa, 

a pé ou através de barcos (90%), dentre 15 categorias listadas (Tabela 2; Figura 2) 

(PetroBras/FUsP, 2005a).

Tabela 2. Frequência de Ocorrência (%) dos meios de locomoção, por local de coleta e/ou desembarque.

 
Bom 
Jesus Cação Caípe Madre de 

Deus
Maria 
Guarda Paramana Passé Total

A pé 4,41 42,29 59,39 14,62 0,24 8,97 1,36 20,71

A pé/canoa 0,11 0,18 0,13 0,13 13,66 0,03 2,93

Barco 18,21 1,73 0,47 17,26 7,98 13,86 0,17 9,15

Barco/canoa 0,20 0,03 0,04

Barquinho 2,66 0,26

Batelão 0,34 0,03

Caiaque 6,86 1,25

Canoa 40,67 55,03 39,01 64,05 76,41 68,53 96,60 60,73

Canoa canadense 0,06 0,01

Catraia 20,76 2,30 2,40

Lancha 0,11 0,03 1,32 0,29

Piroga 0,17 0,02

Prancha 1,30 0,24

Saveiro 4,64 0,45

Tamanca 0,06 0,01

Em branco 7,81 0,77 1,00 1,40 0,40 0,42 1,87 1,49

Total 1768 2722 3002 2996 3786 3311 588 18173

Fonte: PETROBRAS/FUSP, 2005a.

a frota pesqueira que atuou ao norte da Bts era constituída, principalmente, 

de embarcações pequenas de madeira, a maioria canoas, sendo poucas as 

fabricadas em fibra. outras variações regionais utilizadas foram a catraia, a 

prancha e a tamanca, ainda de menor tamanho, construídas em madeira ou isopor, 

revestidos com fibra, de fundo chato, e que serviam mais como meio de locomoção 

para acesso a áreas abrigadas de pesca. 

Com exceção dos barcos maiores e de botes de alumínio, propelidos através de 

motores de centro e de rabeta, respectivamente, as demais embarcações ao norte 

da Bts eram impulsionadas a remo, muitas vezes utilizando pequena vela. ressalta-

se que tais embarcações não possuíam qualquer dispositivo de auxílio à navegação, 

comunicação, localização, pesca e conservação do pescado capturado.
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a seguir, são apresentadas as características básicas das embarcações 

utilizadas ao norte da Bts, que são também as comumente utilizadas na Bts.

Barcos: de madeira, medindo entre 4 e 6 m, movidos com motor de centro 

(potência máxima de 11 hP), geralmente operados por dois a três pescadores; 

alguns são de fibra, com 9,0 m de comprimento. os menores são conhecidos como 

barquinho e existem alguns botes de alumínio com motor de rabeta.

Batelão: de madeira, movido a remo e/ou a vela, sem convés, confeccionado 

em madeira, de fundo chato ou não, com comprimento entre 5 e 9 metros.

Canoas: movidas a remo e/ou com uma pequena vela auxiliar, medindo entre 

3 e 5 m, sem convés, confeccionadas em madeira. Conforme o desenho e o material 

de confecção, este tipo de embarcação é denominado piroga (feita a partir de 

tronco escavado), canoa canadense (de madeira ou fibra, com a popa semelhante, 

na forma, à proa) e caiaque (também em fibra).

Catraia: movida a remo, com casco chato de madeira ou de isopor, de 

pequeno porte, geralmente operada por um pescador. existem variantes, como a 

prancha (modelo ainda menor) e a tamanca.

Lancha: motorizada, com casco de madeira, comprimento abaixo de 15 

metros, com casario no convés, classificada em pequena, média e grande.

Saveiro: tipo de embarcação motorizada, casco de madeira ou fibra, com 

quilha, com casario no convés, classificado em pequeno, médio ou grande. 

Figura 2a.
Embarcações de pesca: Canoas, 
Botes, Saveiros e outros pequenos 
barcos na Colônia de Madre de 
Deus (Foto: Roberto Giannini).
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Figura 2d.
Embarcações de pesca: Botes e Bote 
a vela (Fotos: Roberto Giannini).

Figura 2c.
Embarcações de pesca: Canoas a 
remo e com pequena vela, com um 
ou mais pescadores (Fotos: Roberto 
Giannini).

Figura 2b.
Embarcações de pesca: Canoas  
em Maria Guarda, Paramana e 
Cação (Fotos: Roberto Giannini).
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Figura 2e.
Embarcações de pesca: Saveiro e 
Lanchas (Fotos: Roberto Giannini).

Figura 2f.
Embarcações de pesca: Catraia 
(Foto: Roberto Giannini) e Batelão 
(Foto: Cepene).

Pe t r e c h o s

Um total de 18 petrechos ou combinação de petrechos, a coleta manual 

(CM) e o mergulho livre (Ml) foram utilizados para a extração de pescados na área 

estuarina e costeira dos municípios da Bts, em 2006 (ibama, 2008b) (Tabela 3). 

a rede de espera foi o petrecho mais importante, contribuindo com mais 

da metade das capturas em simões Filho, aproximadamente 1/3 das capturas 

em Madre de deus, aratuípe, Jaguaripe, são Félix e saubara, e mais de 16% das 
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capturas em outros sete municípios da Bts. rede de cerco, rede camaraozeira, 

rede de arrasto de praia, linhas, curral e coleta manual foram também importantes. 

(Tabela 3)

nas sete localidades ao norte da Bts, monitoradas entre 2003 e 2005, foram 

registradas 47 denominações de petrechos, classificadas em 10 grupos, cujas carac-

terísticas são transcritas a seguir (PetroBras/FUsP, 2005a) (Figura 3).

Abalo: modalidade de rede de cerco de emalhar, que é lançada ao mar, 

geralmente por uma canoa. a rede permanece na água por um período variável, 

tempo em que os pescadores utilizam a “batida” na água para que os peixes se 

espantem e possam se emalhar com mais facilidade. 

Armadilhas: petrechos variados com utilização de iscas. Foram registrados o 

manzuá, o jereré e a gaiola. o manzuá, também conhecido como covo para peixe, é 

uma armadilha de fundo, semifixa, para peixes ou lagostas, geralmente hexagonal, 

confeccionada com bambu e tela de arame ou material plástico, possuindo uma ou 

mais aberturas (sangas) em forma de funil, para a entrada dos organismos. o jereré, 

também conhecido como puçá, é uma rede em forma de saco raso, com abertura 

circular ou semicircular (boca) de armação, voltada para cima, confeccionada em 

madeira, plástico ou metal e com uma haste ou cabo por onde é manuseado; é 

utilizado em águas rasas ou a partir da borda de embarcação e, quando a pescaria é 

realizada durante a noite, usa-se um atrator luminoso na proa da embarcação para 

atrair os peixes e siris. a gaiola é uma armadilha de fundo, semifixa, para peixes ou 

lagostas, geralmente de forma retangular e confeccionada com ferro ou material 

plástico, possuindo uma ou mais aberturas (sangas) em forma de funil, para a 

entrada dos organismos.

Atratores Luminosos: lampião a gás ou a querosene, lanterna a pilha, facho e 

caroncha (tubo de ferro com estopa embebida em óleo diesel ou querosene) são 

utilizados como atratores na pesca noturna de siris e peixes.

Ferramentas Manuais: compreendem vários instrumentos como colheres, 

enxadinha, facas, bicheiras, forquilhas, facão, peixeira, foice, estilete, varão, fisgas 

etc., que permitem a escavação da lama e/ou areia para a coleta manual de 

moluscos (sururu, rala-coco, papa-fumo, lambreta etc.). são instrumentos utilizados 

na modalidade de pescaria que dispensa o uso dos petrechos da pesca tradicional, 

também conhecida como currupichel. Utilizados na mariscagem pelas mulheres 

e crianças que, geralmente em grupos, se deslocam, a pé ou embarcadas, até os 

baixios lamosos e/ou arenosos na baixa-mar.

Linhas: englobam todas as pescarias, de fundo ou superfície, efetuadas 

manualmente com linhas de náilon monofilamento de comprimento variável, de 

acordo com a profundidade e espécies a serem capturadas. Foram registradas as 
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linhas de mão, que são utilizadas de 2 a 3, por pescador, e as linhas de espera (linha 

com um ou mais anzóis, presa a uma cabaça ou a um pedaço de isopor, sendo que 

cada pescador pode dispor de várias destas linhas de espera e soltá-las em uma 

área de pesca). nesta categoria está incluído o espinhel, também conhecido como 

grozeira, constituindo-se de uma linha mestra de 50 a 100 metros de comprimento, 

com várias linhas com um ou mais anzóis cada, totalizando entre 100 e 200 anzóis, 

e usado na captura de bagre, cação, paru, corvina etc.

Ratoeira: armadilha feita com lata de óleo ou em madeira para a captura do 

guaiamu, sendo utilizados como isca, limão, óleo de dendê etc.

Redes de Cerco: redes de emalhar que têm o objetivo de cercar os cardumes, 

sendo utilizadas a partir de pequenas embarcações. 

Redes de Arrasto: redes de comprimento e altura variáveis, geralmente de 

malha bem fina (10 mm), confeccionadas com fio de algodão ou náilon mono ou 

multifilamento. são tracionadas com as mãos por pescadores, em enseadas, praias e 

margens de canais com fundo de lama ou areia, para a pesca de camarão e de peixe 

miúdo. Foram registradas redes de arrasto de praia, camarãozeiras e redes de agulha. 

a rede de arrasto de praia, que tem aproximadamente 150 a 200 m de comprimento, 

por 3 m de altura, é geralmente levada a locais próximos das margens por botes a 

remo ou paquetes, sendo então tracionada por cabos. a rede camarãozeira mede 

entre 6 e 40 m de comprimento e é utilizada somente durante o dia na região 

estuarina, a uma profundidade média de 1,5 m, para a captura de camarão.

Rede de Espera: compreende as diversas redes que ficam verticalmente na 

coluna d’água, podendo ser de deriva (arrastada pelas águas) ou fixas, e de superfície, 

meia-água ou fundo. são genericamente denominadas redes de emalhar. o náilon 

utilizado na confecção das redes é do tipo monofilamento ou multifilamento 

trançado, com malhas variando de 40 a 280 mm, dependendo da espécie a ser 

capturada (camarão, sororoca, serra, pescada, camurupim, guarajuba, cação, arraia 

etc). Foram registrados os seguintes tipos, com malhagem variável, de acordo com 

a pesca principal: linxeira, paruzeira, rede de caçonete, sororoqueira e tainheira. a 

caçoeira é uma rede de espera de fundo fixa, de malha grande (80 a 120 m), utilizada 

na captura de lagostas e peixes grandes, sendo geralmente composta por várias 

panagens emendadas. a linxeira é uma rede de espera fixa, de malha ainda maior (120 

a 140 mm), para peixes grandes, geralmente arraias. a ressa é uma rede de emalhar 

com comprimento variando entre 100 e 300 m e altura de aproximadamente 1,5 

m, sendo empregada à deriva, arrastada pelas correntes, utilizada na superfície ou 

meia-água, conforme a transparência da água. Conhecida também como boiadeira, 

é muito usada na pesca da sororoca, cavala, serra, bonito e outros.
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Tarrafa: rede de pesca circular, de malhagem variada, operada por um 

pescador em locais rasos, a partir das margens das praias ou estuários. a pescaria é 

realizada com ou sem o apoio de pequenas embarcações, por ser mais apropriada 

a águas rasas. o uso dessa rede depende da experiência e habilidade do pescador 

em visualizar um cardume e lançar com presteza a rede, a qual, ao ser arremessada, 

se abre em círculo sobre o cardume, fechando-se quando recolhida.

no monitoramento realizado pela Petrobras, em cada pescaria (83 combina-

ções de petrechos) foram utilizados de 1 a 5 petrechos (incluindo o mergulho). 

as pescarias mais frequentes na área foram realizadas com ferramentas manuais 

(28%), principais em Caípe, Cação, Paramana e Maria Guarda; linhas (13,5%), 

principais em Bom Jesus; redes de espera (12,5%), principais em Paramana; rede de 

abalo (12%), principal em Madre de deus; a rede de arrasto teve baixa frequência 

(5,5%), sendo o principal tipo de pescaria em Passé (42%). os estratos de pescaria 

(246 combinações entre meio de locomoção e petrechos) mais frequentes foram o 

deslocamento a pé e uso de ferramenta manual (16%), canoa com o uso de abalo 

(11%), canoa e linha (10%), canoa e rede de espera (9%) e canoa e ferramenta 

manual (8%) (PetroBras/FUsP, 2005a).

de modo geral, as pescarias são realizadas com equipamentos de baixo 

impacto ambiental. a rede de arrasto empregada na área não é de alto impacto 

como a rede de arrasto de fundo com portas. esta é uma característica da pesca 

artesanal ou de pequena escala, que emprega tecnologia de baixo impacto e se 

orienta por um saber-fazer fundamentado no conhecimento tradicional (diegues, 

1983; dias neto, 2002). no entanto, embora proibida, a pesca com explosivos é 

praticada por pescadores de várias comunidades (hYdros, 2005b).

P r o d u çã o  p e s q u e i ra

inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a situação 

em que a produção da pesca marinha e estuarina no litoral baiano está sendo 

descrita. Como já comentado, a pesca marinha no estado da Bahia é historicamente 

(1976 – 2006) artesanal (Figura 4), quadro semelhante ao do norte e nordeste 

brasileiros e diverso do sudeste e sul (vasconcellos et al., 2007).

as características peculiares da pesca artesanal dificultam ou tornam quase 

impraticável a coleta de informações e o monitoramento, sendo a precariedade das 

informações estatísticas da pesca artesanal uma realidade histórica mundial. neste 

contexto, os métodos de avaliação dos estoques da pescaria artesanal devem ser 

adequados a condições de limitação de dados, maximizando o uso de diversas fontes, 

incluindo o conhecimento tradicional dos pescadores (vasconcellos et al., 2007).
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Figura 3a.
Petrechos de pesca: Manzuá em 
canoa (Paramana) e Gaiola em 
canoa (Madre de Deus)  
(Fotos: Roberto Giannini).

Figura 3b.
Petrechos de pesca: Ferramentas 
Manuais na mariscagem em Madre 
de Deus e em Caípe (Fotos: Roberto 
Giannini).

Figura 3c.
Petrechos de pesca: Rede de arrasto 
(Passé) (Foto: Roberto Giannini) e 
Tarrafa (Foto: Cepene).

Figura 3d.
Petrechos de pesca: Rede de espera 
(Maria Guarda) e Rede Linxeira 
(Paramana) (Fotos: Roberto 
Giannini).
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Figura 4. 
Produção (t) extrativista de 
pescados total e marinha da Bahia 
entre os anos de 1978 e 2006.
(Sudepe, Ibge, Ibama e Cepene)

no Brasil, a precariedade e a descontinuidade das estatísticas sobre a pesca 

têm sido reconhecidas nas várias revisões elaboradas nos últimos 10 anos (por 

ex. Paiva, 1997; dias neto, 2002; vasconcellos et al., 2007). apesar desta situação, 

com os devidos cuidados, os dados disponíveis são úteis para o conhecimento da 

tendência da produção pesqueira.

o item “Produção” foi estruturado de forma a apresentar os dados oficiais 

de produção, disponíveis na “estatística Pesca Brasil”, referentes aos anos de 2002, 

2003, 2005 e 2006, considerados como registros históricos (Cepene, 2007; ibama, 

2008b); um estudo de caso da região norte da Bts, referente aos anos de 2003 

a 2005 (PetroBras/FUsP, 2005a e b) e informações sobre a comercialização da 

produção. Cabe observar que, para o estado da Bahia, não estão disponíveis dados 

oficiais de produção para o ano de 2004, bem como dados discriminados por tipo 

de pescado dos municípios, em 2003.

E s p é c i e s  ca p t u ra d a s

nos 16 municípios da Bts, a produção é composta de 86 tipos de pescados, 

sendo 67 peixes, 12 moluscos e 7 crustáceos (Cepene 2003; 2007; PetroBras/

FUsP, 2005a, v.2; ibama, 2008b). os peixes pertencem a 52 famílias e 134 espécies, 

os moluscos a 13 famílias e 16 espécies, e os crustáceos a 7 e 10, respectivamente 

(anexo). o nome científico das espécies foi atualizado e a ortografia corrigida 

(eschmeyer e Fong, 2008; Froese e Pauly, 2008; itis, 2008; Conchas do Brasil, 2008).

além dos peixes, crustáceos e moluscos explorados para a alimentação, são 

capturados peixes ornamentais na região de Ponta de Paramana (Giannini, 2000).
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Pr o d u çã o  e  Va r i a b i l i d a d e  n o  p e r í o d o  d e  2 0 0 2  a  2 0 0 6 

na Bts, a produção total de pescados apresentou variação intra-anual no 

período considerado, e decréscimo entre os anos de 2002 e 2006 (Figura 5a). 

em 2003 (14.963 t), houve diminuição expressiva da produção, que representou 

apenas a metade do total capturado em 2002 (28.666 t), sendo estabilizada entre 

os anos de 2005 e 2006, em aproximadamente 60% da produção do ano de 2002. a 

produção média no período foi de aproximadamente 20.035 t ± 5.961 t.

a diminuição da produção de pescados, entre os anos de 2002 e 2003, ocorreu, 

também, no estado da Bahia e foi uma tendência da região nordeste e do Brasil, com 

decréscimo na pesca extrativa marinha de 4,1% e 6,1%, respectivamente (Cepene, 

2004); no entanto, enquanto na Bts e no litoral baiano a produção não retornou aos 

valores de 2002, houve recuperação da produção nacional (Figura 4).

os municípios mais produtivos no período foram salvador, Maragogipe e 

santo amaro, que atingiram juntos, em média (anos de 2002, 2005 e 2006), 11.200 

t (52% da Bts), seguidos pelos municípios de salinas da Margarida, vera Cruz e 

Jaguaripe. os municípios de Maragogipe e santo amaro apresentaram a menor 

variação da produção entre os anos considerados, demonstrando estabilidade 

na produção. a produção dos municípios de salvador, Candeias, Cachoeira e são 

Félix foi bastante variável (Figura 6a). excluindo-se a produção do município 

de salvador, na qual está computada a produção do mar aberto, Maragogipe se 

sobressaiu como o município mais produtivo da Bts.

no ano de 2006, as comunidades pesqueiras que se destacaram em termos 

de produção foram porto são João, no município de salvador, porto da sede, no 

município de Maragogipe, e porto de Cacha Prego, no município de vera Cruz 

(ibama, 2008b).

Coerente com a predominância de canoas na frota, a produção de pescados 

com o uso das canoas a remo foi substancial, participando com valores superiores 

a 75% da produção total da Bts (2002: 26.735 t - 97%; 2003: 11.310 t - 75%; 2005: 

15.454 t - 85%; 2006: 14.569 t - 79%). volumes importantes também ocorreram com 

o uso de barco motorizado (municípios de Madre de deus, salvador e vera Cruz), 

de saveiro (municípios de itaparica, salvador e vera Cruz) e de catraia (municípios 

de itaparica e salvador) (Cepene, 2003; 2005; 2007; ibama, 2008b).

os petrechos mais produtivos da Bts, no período de 2002 a 2006, foram redes 

de cerco e de espera. estes petrechos são utilizados em todos os municípios, com 

exceção da rede de cerco (com apoio e sem apoio), no município de são Félix. a 

rede de cerco com apoio, utilizada apenas em salvador, foi o petrecho que gerou 

a principal produção em 2003 e 2006. Contribuições importantes foram obtidas 

BTS1.indb   176 20/3/2012   14:13:52



Pesca e Produção Pesqueira   |   177

Figura 5.
Produção (t) extrativista de 
pescados marinha da Baía de 
Todos os Santos, BA, entre os anos 
de 2002 e 2006: (a) produção total e 
(b) produção de peixes, crustáceos 
e moluscos (Cepene e Ibama). 

a

b
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Figura 6. 
Produção (t) extrativista marinha 
de pescados dos municípios da 
Baía de Todos os Santos, BA, nos 
anos de 2002, 2005 e 2006: (a) 
total; (b) peixes; (c) crustáceos; (d) 
moluscos. Médias e desvios padrão.

a

b

c

d
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pela pesca com linhas, entre os anos de 2003 e 2006; de curral em 2003; de ressa 

de peixe e camarão, em 2005; e de arrastão de praia, em 2006 (Cepene, 2003; 2005; 

2007; ibama, 2008b) (Tabela 4). as linhas se destacaram nos municípios de Madre 

de deus, salvador, itaparica e vera Cruz. os três municípios, que se localizam na 

saída da Bts, possuem áreas em mar aberto de plataforma estreita (cerca de 8 km), 

possibilitando o uso de maior diversidade de embarcações e de petrechos, em 

especial o emprego de linhas.

Tabela 4. Proporção da produção pesqueira dos principais petrechos no período de 2002 a 2006. 

  2002 2003 2005 2006

  t % t % t % t %

Curral   1.820,3 12,2    

Linhas   2.825,8 18,9 2.410,0 13,3 3.056,9 16,6

Rede de espera 12.701,4 44,2 2.443,5 16,3 4.747,7 26,2 4.048,0 22,0

Ressa camarão     1.428,6 7,9  

Ressa peixe     1.535,4 8,5  

Arrasto de praia     1.691,3 9,3 1.698,0 9,2

Rede de cerco 9.662,9 33,7 5.087,9 34,0 3.086,7 17,0 4.012,7 21,8

Total 28.712,2   14.963,7   18.117,2   18.387,9  

Fonte: Cepene, 2003, 2004, 2007; Ibama, 2008b 

Peixes predominam na produção pesqueira da Bts, mesmo quadro do litoral 

baiano, o que é explicado pela alta ocorrência de sardinhas no complexo sistema de 

baías do estado (Cepene, 2007) e pela presença de fundos lamosos na Bts (ibama, 

2008b). a importância dos crustáceos e moluscos aumentou durante os anos de 

2005 e 2006 (Tabela 5; Figura 5b) (Cepene, 2003; 2004; 2007; ibama, 2008b).

Tabela 5. Proporção de peixes, crustáceos e moluscos na produção total da Baía de Todos os Santos, entre 
2002 e 2006.

  2002   2005   2006  

t % t % t %

Peixes 25.099,6 87,0 11.674,5 64,4 13.268,2 72,2

Crustáceos 1.574,9 5,5 2.968,2 16,4 2.460,1 13,4

Moluscos 312,9 1,1 1.034,0 5,7 528,2 2,9

Outros 1.878,6 6,5 2.442,7 13,5 2.133,1 11,6

Total 28.866   18.119   18.390  

Fonte: Cepene, 2003, 2005; Ibama, 2008b.
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nos municípios, a proporção da produção de peixes, crustáceos e moluscos 

segue a mesma tendência da distribuição geral da Bts (Figuras 6b, c e d). os 

principais produtores de peixes foram os municípios de salvador e Maragogipe, 

sendo neste último onde ocorreu a menor variação anual da produção de peixes 

(2.598 t ± 321; Cv=12,3%); as maiores variações ocorreram em Candeias (Cv=82,3%) 

e em salinas da Margarida (Cv=62,5%). os principais municípios produtores de 

crustáceos foram Maragogipe (539 t ± 104) e vera Cruz (292 t ±137); as menores 

variações interanuais ocorreram em santo amaro (Cv=4,9%) e Jaguaripe (Cv=9,2%). 

a principal contribuição para a produção de moluscos no período foi proveniente 

de Maragogipe (232 t ± 180). Com exceção de Candeias, todos os outros municípios 

tiveram alta variabilidade da produção (Cv>48%).

no período analisado, nove categorias de peixes apresentaram produção acima 

de 5% em um dos três anos, destacando-se as produções de sardinha e de tainha 

(Tabela 6). os municípios de salvador e Maragogipe foram os principais produtores 

de sardinha, participando com cotas acima de 40% da produção deste pescado nos 

três anos. oito municípios se sobressaíram na produção da tainha, destacando-se 

salvador, no ano de 2002, santo amaro e salinas da Margarida em 2005, e vera Cruz 

em 2006. salvador (45 a 50% da produção dos municípios) foi o principal produtor do 

vermelho, peixe capturado por linhas e um dos mais valorizados na Bts, podendo-

se também citar itaparica, vera Cruz e Madre de deus.

 as safras da sardinha ocorreram nos 2º e 4º trimestres do ano de 2006, tanto na 

época chuvosa quanto na seca; a safra principal da tainha ocorreu no 3º trimestre, 

época seca; as safras do vermelho, em fevereiro e dezembro, e a da guaiúba, em 

junho-julho (Cepene, 2003; 2007; ibama, 2008b).

entre as nove categorias de crustáceos, os camarões contribuíram com mais 

de 40% da produção, no período de 2002 e 2006 (Cepene, 2003; 2007; ibama, 

2008b) (Tabela 7). as safras do camarão, principalmente a do camarão pequeno 

(provavelmente, a maioria Xiphopenaeus kroyeri) ocorreram nos 1º, 2º e 4º trimestres 

e estão relacionadas aos períodos de defeso que as antecedem (ibama, 2008b).

a produção de moluscos é compartida em apenas três categorias (mariscos, 

ostra e sururu); os mariscos contribuíram com mais de 70% da produção durante o 

período, indicando a importância da mariscagem nesta produção (Cepene, 2003; 

2007; ibama, 2008b). entre os principais mariscos figuram o papa-fumo, o rala-coco 

e a lambreta (hYdros, 2005b; PetroBras/FUsP, 2005a).

em 2002, verificou-se, em 13 comunidades da Bts, um leve aumento da 

produção de crustáceos e moluscos no inverno e uma diminuição no verão, 

tendências relacionadas às maiores oportunidades de trabalho e à ocorrência de 

pescados de maior valor comercial, no verão, sendo a captura dos invertebrados 

destinada ao consumo (hYdros, 2005b).
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Tabela 6. Produção das principais categorias de peixes (>5% ano) na Baía de Todos os Santos, entre 2002 
e 2006.

Categorias % Total Espécies

  2002 2005 2006

Agulha 11,6 0,6 2,5

Arraia 1,4 8,4 7,1

Carapeba 2,5 3,1 5,3

Manjuba 0,1 6,4 2,9

Peixe-espada 5,7 3,0 0,6

Sardinha 43,8 28,7 31,6

Tainha 23,0 9,6 6,7

Vernelho 2,0 5,7 6,1

Xangó 0,0 11,0 6,9

Total (t) 25.099,6 11.674,5 13.268,2

Fonte: Cepene, 2003, 2005; Ibama, 2008b.

Tabela 7. Produção das principais categorias de crustáceos na Baía de Todos os Santos, entre 2002 e 2006.

Categorias % Total Espécies

  2002 2005 2006

Camarão grande 10,4 11,8 9,1

Camarão médio 27,2 40,3 31,9

Camarão pequeno 4,9 27,8 22,9

Caranguejo 22,4 - 12,9

Caranguejo-uçá  - 4,1  -

Siri 32,3 15,7 22,6

Total (t) 1.574,9 2.968,2 2.460,1

Fonte: Cepene, 2003, 2005; Ibama, 2008b. 

E s t u d o  d e  C a s o :  M o n i t o ra m e n t o  Pe t r o b ra s

o monitoramento Petrobras foi realizado entre agosto de 2003 e junho de 

2005, através da aplicação diária de questionários em seis locais de coleta e/ou 

desembarque de pescados, localizados em quatro municípios do norte da Bts, 

tendo sido coberto um ciclo sazonal completo durante o ano de 2004 (PetroBras/

FUsP, 2005a e b). neste ano, a produção total foi de 187,2 t, das quais 154,8 t de 
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peixes, 25,4 t de crustáceos (21 t de inteiros e 4,4 t de tratados) e 7 t de moluscos 

(1,1 t de inteiros e 5,9 de processados).

seguindo a mesma tendência da pesca marinha extrativa da Bts e do litoral 

baiano, os peixes predominaram na produção (82,8%), seguidos dos crustáceos 

(13,5%) e dos moluscos (3,8%).

os principais peixes que compuseram a produção foram arraia, tainha e 

sardinha. Bagre, cabeçudo, vermelho, pescada, sororoca, pintado e robalo foram 

importantes em quantidade e/ou valor.

a ilha de Madre de deus (29,2%), a ilha de Bom Jesus (24,9%) e Paramana 

(18,9%) foram os locais que apresentaram as maiores produções (Figura 7). nestas 

localidades, as arraias, representadas pela arraia-branca, a arraia-amarela (Dasyatis 

spp.), a arraia-manteiga (Gymnura spp.) e a viola (Rhinobatos spp.), figuraram entre 

os 50% principais componentes. a ilha de Bom Jesus foi a maior produtora da 

sardinha (35%) e, a ilha de Madre de deus, da tainha (16%) (Figura 8). 

Cerca de 21 t da produção total de crustáceos (82% de camarão, caranguejo 

e siri) foi comercializada como inteiros no ano de 2004, predominantemente 

em Caípe (64%) e Cação (17%) (Figura 9). em Caípe, camarões e caranguejos 

representaram, respectivamente, 42% e 37% das 13,4 t de sua produção anual. em 

Cação, caranguejos (32%) e siris (43,5%) foram as principais produções do total das 

3,6 t. os siris foram comercializados processados, compondo 98% da produção total 

anual das 4,4 t e 85% da produção de cada local, com maior representatividade nas 

ilhas de Maria Guarda e de Madre de deus.

Figura 7. 
Produção de peixes, crustáceos e 
moluscos em seis locais de coleta e/
ou desembarque do norte da Baía 
de Todos os Santos, no ano de 2004 
(PETROBRAS/FUSP, 2005).
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Figura 8. 
Produção da sardinha e da tainha 
em seis locais de coleta e/ou 
desembarque do norte da Baía de 
Todos os Santos, no ano de 2004.

da produção total de 7 t de moluscos, cerca de 84% (5,9 t) foram comercializa-

dos processados. as principais contribuições foram da ostra (24%), do papa-fumo 

(17%) e do peguari (17%). Caípe, Cação, ilha Madre de deus e ilha de Maria Guarda 

destacaram-se na produção da ostra e do papa-fumo, indicando a sua vocação para 

a mariscagem. o peguari teve participação expressiva na ilha de Madre de deus e 

em Paramana, provavelmente, também, como produto de mergulho (Figura 10).

durante o monitoramento Petrobras ocorreram variações intra e interanuais 

na produção de peixes. o total de peixes produzidos neste período de 22 meses 

variou de 8,3 t (agosto/04) a 19 t (fevereiro/04), sendo que os primeiros trimestres 

de 2004 e 2005 apresentaram a maior produção do ano (Figura 11). houve 

alternância do quadro de produção da tainha e da sardinha.

os camarões e caranguejos foram responsáveis pela variação da produção 

dos crustáceos inteiros, e o siri pela variação dos trabalhados. a produção total 

mensal de crustáceos inteiros (80% da produção de crustáceos) variou de 638 kg 

(setembro/03) a 3.128 kg (fevereiro/04). as maiores produções foram registradas 

nos 1° e 2° trimestres de 2004, com valores acima de 1.500 kg. a partir de julho 

de 2004, os valores ficaram abaixo de 1.300 kg. Uma das explicações plausíveis 

seria a doença letárgica que é causada por fungos e tem provocado mortalidade 

nas populações do caranguejo-uçá na Bahia (Boeger et al., 2005). a produção de 

crustáceos trabalhados foi muito inferior à dos inteiros, com valores semelhantes 

em todos os meses, de até 500 g (Figura 12). 
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Figura 9. 
Produção dos principais crustáceos 
em seis locais de coleta e/ou 
desembarque do norte da Baía de 
Todos os Santos, no ano de 2004.

Figura 10. 
Produção dos principais moluscos 
em seis locais de coleta e/ou 
desembarque do norte da Baía de 
Todos os Santos, no ano de 2004.
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Figura 12. 
Variação mensal da produção (kg) 
de crustáceos inteiros e trabalhados 
(PETROBRAS/FUSP, 2005b).

Figura 11. 
Variação mensal da produção 
(kg) de peixes (PETROBRAS/FUSP, 
2005b).

Figura 13.
Variação mensal da produção (kg) 
de moluscos inteiros e trabalhados 
(PETROBRAS/FUSP, 2005b).
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as maiores produções de moluscos trabalhados (88% do total) foram 

registradas nos 3° e 4° trimestres de 2003 e as menores nos 2° e 3° trimestres de 

2004 (Figura 13).

a captura da sardinha foi maior nos meses de outono e inverno (época 

chuvosa) e as da tainha, do camarão, do caranguejo e do peguari nos meses de 

primavera e verão (época seca). nestas épocas, nas proximidades de Madre de 

deus, as águas apresentam, respectivamente, características estuarinas e oceânicas 

(PetroBras/FUsP, 2005a, v.1).

C o m e r c i a l i z a çã o 

a comercialização dos pescados é realizada de forma precária na área da Bts, 

tal como na região nordeste, onde há falta de assistência técnica e carência de 

infraestrutura em toda a cadeia, da produção à comercialização (ibama, 2008 b).

a venda é feita na própria casa, na rua e de casa em casa, pelos próprios 

pescadores, alguns auxiliados pela(o) esposa(o) e outras pessoas, através de 

mercado ou peixaria e de atravessadores. o comércio é local ou entre municípios 

da Bts (PetroBras – rlaM/diteG/seMdP, 1999; Giannini, 2000; PetroBras/

PanGea, 2004; hYdros, 2005b; PetroBras/FUsP, 2005a, v.2).

esta é a realidade do processo de comercialização da pesca artesanal, que é 

dominado por uma rede de intermediação, que vai do atravessador individual a 

empresas que compram e financiam a produção, podendo haver dependência dos 

produtores dessa fonte de financiamento (diegues, 1983; dias neto, 2002).

o preço do pescado varia sazonalmente, dependendo da oferta e demanda 

do mercado, sendo maior no verão em relação ao inverno (Giannini, 2000). os 

crustáceos (lagosta, camarão e siri) e os moluscos (polvo, lula, peguari e sambá) 

são mais valorizados do que os peixes. entre os peixes mais valorizados figuram o 

dentão, o vermelho e a sororoca, e entre os mais baratos, a sardinha (PetroBras/

FUsP, 2005a, v.2; ibama, 2008 b).

os peixes são, geralmente, comercializados em unidade de massa. os 

crustáceos e os moluscos são vendidos inteiros ou trabalhados, havendo várias 

unidades de comercialização, tais como lata, balde, litro, cento, dúzia, corda 

(PetroBras/FUsP, 2005a).

no ano de 2006, os municípios da Bts foram responsáveis por 42,5% da 

produção desembarcada no litoral da Bahia e por 37% do valor (r$ 73.638.749,00) 

(Tabela 8). salvador (9%) e Maragogipe (6%) representaram, respectivamente, a 

segunda e a terceira contribuições após o município de Camamu, sul da Bahia.
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Tabela 8. Produção desembarcada (t) e valor (R$) nos municípios da Baía de Todos os Santos, em 2006.

  Produção(t) R$ %

Salvador 4.870,3 18.264.842,64 9,2

Candeias 389,4 1.785.859,51 0,9

São Francisco do Conde 921,2 4.135.423,14 2,1

Santo Amaro 1.266,9 5.079.774,85 2,5

Cachoeira 790,3 3.136.799,03 1,6

Saubara 635,1 2.597.244,34 1,3

São Félix 91,5 443.463,25 0,2

Maragogipe 3.368,7 12.028.057,50 6,0

Salinas da Margarida 1.054,6 4.248.761,01 2,1

Itaparica 492,4 2.244.799,01 1,1

Vera Cruz 1.856,1 8.655.428,32 4,3

Jaguaripe 903,6 3.749.350,39 1,9

Simões Filho 266,6 1.043.711,77 0,5

Madre de Deus 898,2 3.992.528,26 2,0

Nazaré 140 675.930,24 0,3

Aratuípe 383,7 1.556.775,84 0,8

Total BTS 18.328,6 73.638.749,10 36,9

Total Bahia 43.089,2 199.346.185,78 100

Fonte: Ibama, 2008 b.

P r i n c i p a i s  p e s ca d o s

Uma descrição sucinta da biologia e da ecologia dos principais crustáceos, 

moluscos e peixes produzidos na Bts é apresentada (Figura 14). Foram considera-

dos para esta súmula conhecimentos originados de estudos desenvolvidos na Bts, 

acrescidos daqueles de outros locais. 

Pe i xe s 

são apresentadas as descrições das sardinhas, tainhas e arraias, pela sua im-

portância na produção da Bts, e dos lutjanídeos, por sua importância econômica.
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Opisthonema oglinum, vulgarmente conhecida como sardinha, sardinha-faca 

ou manjuba, ocorre do golfo do Maine, eUa, até santa Catarina, Brasil (Menezes 

et al., 2003; Froese e Pauly, 2008). É uma espécie pelágica de hábitos migratórios, 

podendo formar cardumes. as fêmeas tornam-se maduras entre 14 e 17 cm de 

comprimento furcal (Munroe e nizinski, 2002). apresenta crescimento rápido (k=1,2; 

l∞=33,7 cm de comprimento furcal) e tempo de vida curto, conforme estudo da 

espécie no litoral dos estados de Pernambuco e Ceará (lessa et al., 2008). alimenta-

se de peixes e crustáceos (Figueiredo e Menezes, 1978). na região estuarina, ao 

norte da Bts, houve ocorrência de suas larvas, e captura em baixa abundância pela 

rede de abalo (PetroBras/FUsP, 2005 a, v.2). 

as tainhas (Família Mugilidae) são peixes costeiros abundantes em águas 

estuarinas, que formam grandes cardumes (Menezes e Figueiredo, 1985). Quatro 

espécies da Bts são agrupadas como tainhas, que também recebem as denominações 

de chaverta, curimã e saúna: Mugil liza (ocorrência no atlântico ocidental, do sul da 

Flórida e Caribe ao sudeste do Brasil), M. curema (ocorrência no atlântico e Pacífico; 

no atlântico ocidental, de Massachusetts ao sul do Brasil), M. incilis (ocorrência no 

atlântico ocidental, do Caribe ao sudeste do Brasil) e M. trichodon (ocorrência no 

atlântico ocidental, da Flórida ao nordeste do Brasil) (Menezes et al., 2003).

Mugil curema atinge até 35 cm de comprimento total (Ct); M. incilis e M. liza 

atingem 40 cm (Ct) e 1 m, respectivamente; e M. trichodon atinge 25 cm de compri-

mento padrão (CP) (Menezes e Figueiredo, 1985; harrison, 2002). são capturadas 

por tarrafas e redes “tainheiras” em águas abertas ou baías do litoral da Bahia, e 

constituem o principal alvo da pesca de explosivos na Bts (hYdros, 2005b).

são espécies iliófagas, isto é, sugadoras de lama, que participam da teia alimentar 

bentônica. alimentam-se de algas unicelulares (diatomáceas; dinoflagelados) ou 

filamentosas, detritos e animais (copépodes; poliquetas) (oliveira e soares, 1996: M. 

platanus de Cananéia, sP; deus et al., 2007: M. curema da lagoa do açu, rJ).

as raias capturadas na Bts pertencem às famílias Dasyatidae, 

Gymnuridae, Rhinobatidae e Squatinidae, destacando-se as duas primeiras. 

seis espécies do gênero Dasyatis (dasyatidae) ocorrem no Brasil, uma apenas 

na região norte (Menezes e Figueiredo, 2003). entre as espécies principais 

estão Dasyatis americana e D. gutatta. de modo geral, habitam o fundo 

de águas costeiras, alimentando-se de invertebrados (Figueiredo, 1977).  

no Ceará, a maturação gonadal de D. guttata ocorre com 50-60 cm de largura de 

disco (ld) em machos, e 60-70 cm (ld) em fêmeas; para D. americana, a ld é de 60-

70 cm (machos) e de 80-90 cm (fêmeas) (silva et al., 2007).

as duas espécies de raia-manteiga que ocorrem no Brasil são Gymnura micrura, 

que se distribui no atlântico, da nova inglaterra ao sul do Brasil e Gymnura altavela, 

com ocorrência no atlântico (de Massachusetts à argentina) e no Mediterrâneo 

BTS1.indb   188 20/3/2012   14:14:00



Pesca e Produção Pesqueira   |   189

(Figueiredo, 1977; Menezes et al., 2003). G. altavela atinge 208 cm de largura de 

disco, e G. micrura, 120 cm (Mceachran, 2002). ambas são vivíparas aplacentárias.

as raias-manteiga comercializadas são cosmopolitas de águas tropicais e 

temperadas quentes; habitam fundos arenosos e lamosos de águas rasas, inclusive 

estuários e desembocadura de rios. no Brasil, estudo sobre a biologia reprodutiva 

de G. micrura foi desenvolvido em Caiçara do norte (rn), local utilizado como 

berçário pela espécie (okota e lessa, 2006). os machos atingem a maturidade entre 

27 e 30 cm (largura de disco) e as fêmeas, entre 34 e 36 cm, sendo o tamanho de 

nascimento entre 15 e 17,4 cm (okota e lessa, 2007). no Mediterrâneo, os machos 

de G. altavela atingem a maturidade gonadal com 78 cm (largura de disco) e, as 

fêmeas, com 67 cm. o período de gestação pode durar de 4 a 9 meses e os fetos 

estão completamente desenvolvidos com 29,4 cm de largura de disco (Capapé et 

al., 1992).

na costa central brasileira, os lutjanídeos constituem o grupo de peixes recifais 

mais representativo (31,8%) nos desembarques pesqueiros de linha, destacando-

se Ocyurus chrysurus (Costa et al., 2005). segundo estimativas realizadas sobre a 

pesca recreativa no nordeste do Brasil, em 2001, no estado da Bahia houve uma 

captura aproximada de 39,6 t/ano, estando Ocyurus chrysurus e Lutjanus analis 

entre as espécies-alvo (Freire, 2005).

estudos aprofundados sobre o dentão (Lutjanus jocu), a cioba (L. analis), o 

vermelho (L. synagris) e a guaiúba (Ocyurus chrysurus) foram desenvolvidos pelo 

Programa reviZee, baseados em desembarques efetuados em salvador (Klippel 

et al., 2005a; Klippel et al., 2005b; leite et al., 2005). as principais conclusões dizem 

respeito ao estado dos estoques: a guaiúba está sendo gravemente explotada, o 

dentão está sendo explotado em níveis adequados, de acordo com o coeficiente 

de mortalidade por pesca, e o vermelho e a cioba estão sendo sobre-explotados, 

ainda que moderadamente.

a guaiúba e o vermelho são sensíveis à exploração pesqueira, por possuírem 

ciclo de vida relativamente longo e taxas de crescimento somático baixas. os 

parâmetros de crescimento da guaiúba são: l∞= 56,7 cm de comprimento furcal e 

k=0,13, sendo a idade e o comprimento máximo observados nos desembarques, 

de 19 anos e 57 cm, respectivamente (leite Jr et al., 2005). em relação ao vermelho, 

os parâmetros foram l∞=31,2 cm e k=0,17, e o tamanho máximo observado foi de 

42 cm e a idade de 17 anos (leite Jr. et al., 2005). o dentão também é uma espécie 

de crescimento lento e de vida longa (l∞=77,22 cm, k=0,11) (rezende e Ferreira, 

2004).

Quanto à reprodução, os machos (l
50

=18,8 cm) da guaiúba atingem a primeira 

maturidade com tamanho ligeiramente menor que as fêmeas (l
50

=22,4 cm), sendo 

a época de desova entre outubro e maio (Franco et al., 2005).
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a alimentação do vermelho, em estudo realizado em abrolhos (Ba), é 

composta, principalmente, de camarões carídeos, braquiúros e peixes. Para a 

guaiúba, os principais itens alimentares constatados foram larvas de decápodes 

(megalopa) e peixes teleósteos (Fonseca, 2009).

C r u s t á c e o s 

 os principais crustáceos comercializados na Bts são os camarões, caranguejos 

e siris (Bahia PesCa, 2003; PetroBras/FUsP, 2005a, v.2; ibama, 2008b). 

entre os camarões, o sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), o branco (Litopenaeus 

schmitti) e o rosa (Farfantepenaeus subtilis) se destacam, sendo comercializados nas 

categorias camarão pequeno, médio e grande (Cepene, 2007; ibama, 2008b).

Figura 14.
Fotografias dos principais 
pescados. Norte da Baía de 
Todos os Santos. (a) Camarão 
rosa (Farfantepenaeus sp.); 
(b) Siris (Callinectes sp.); (c) 
Caranguejo-uçá (Ucides cordatus); 
(d) Sardinhas (opisthonema 
oglinum); (e) Tainhas (Mugil sp.)  
(Fotos: Roberto Giannini).

a

c

e

b

d
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o camarão-sete-barbas possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo no 

atlântico ocidental, desde a virgínia (eUa) e em toda a região costeira do Brasil, e, 

no Pacífico oriental, do México ao Peru (santos et al., 2003). vive ao longo da costa, 

entre 3 e 70 m de profundidade, sendo mais abundante entre 20 e 30 m, em fundos 

lamosos e, ocasionalmente, arenosos. no atlântico Central leste (aCl), as fêmeas 

atingem 140 mm e os machos 115 mm de comprimento (tavares, 2002a). ao largo 

do município de ilhéus, sul da Bahia, as fêmeas atingem a primeira maturação 

gonadal com comprimento médio do cefalotórax de 13,5 mm (santos et al., 2003).

o camarão-branco ocorre no atlântico ocidental, de Cuba (Baía de Matanzas) 

ao sul do Brasil (amapá até o rio Grande do sul) (Costa et al., 2003). habita águas 

costeiras, sendo mais abundante entre 15 e 30 m, em fundos de lama ou areia lamosa. 

nas fases de pós-larva e juvenil vive em águas estuarinas, tornando-se marinho na 

fase adulta. É onívoro e se alimenta de algas, detritos de plantas, vermes, moluscos 

e crustáceos (tavares, 2002a). no aCl, as fêmeas atingem tamanhos superiores 

(235 mm) aos dos machos (175 mm).

o camarão-rosa distribui-se entre Cuba e o estado do rio de Janeiro, Brasil, 

apresentando recrutamento, principalmente, em fevereiro e outubro, ao largo 

de ilhéus (santos e Magalhães, 2001). habita substratos moles e duros, desde a 

costa até 90 m de profundidade, podendo ocorrer, ocasionalmente, até 190 m. os 

adultos são marinhos, enquanto os jovens são estuarinos ou marinhos, podendo 

ocorrer em águas hipersalinas. Fêmeas atingem 205 mm e machos, 152 m no aCl 

(tavares, 2002a).

os principais siris pertencem às espécies Callinectes danae, C. ornatus e C. 

bocourti, que são comercializados processados, após a retirada do cefalotórax 

(PetroBras/FUsP, 2005a, v.2). apresentam ampla ocorrência no atlântico oci-

dental, desde o litoral dos estados Unidos até o sul do Brasil: C. danae se distribui 

entre os estados da Paraíba e do rio Grande do sul; C. ornatus, entre os estados do 

amapá e do rio Grande do sul; e C. bocourti, entre o amapá e santa Catarina (Melo, 

1996).

Callinectes danae habita fundos lamosos dos estuários, praias e oceano aberto 

até 75 m de profundidade. É tolerante à grande variação de salinidade. alimenta-se 

de moluscos, invertebrados bentônicos, peixes e detrito (tavares, 2002b). em santa 

Catarina, na lagoa da Conceição, esses camarões podem viver até 3,5 anos, com os 

machos apresentando maior taxa de crescimento (k=0,70) e maior comprimento 

máximo teórico, no modelo von Bertalanffy (l∞=140 mm de largura da carapaça), 

do que as fêmeas (k=0,66; l∞=133 mm) (Branco e Masunari, 1992). Já na Baía 

de Guanabara (rJ), tanto a taxa de crescimento (k=2,0) quanto a idade máxima 

foram menores do que em santa Catarina (2,5 anos), assim como o comprimento 

teórico máximo (l∞ machos=120 mm de largura da carapaça e l∞ fêmeas=113 

mm) (Keunecke et al., 2008). a reprodução é contínua, ao longo do ano, podendo 
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as fêmeas apresentar mais de uma desova por período reprodutivo (Costa e 

negreiros-Fransozo, 1998). os machos começam a participar do ciclo reprodutivo 

com 94 mm de largura da caparaça (primeira maturação gonadal) e as fêmeas com 

84 mm (Branco e Masunari, 2000). 

Callinectes ornatus habita fundos lamosos e arenosos até 75 m de 

profundidade. tolera grande variação de salinidade (0 a 50) e temperatura (18 

a 31°C) (tavares, 2002b). Machos e fêmeas da população da Baía de Guanabara 

(rJ) apresentaram longevidade de 2,5 anos e taxa similar de crescimento (k ≈ 2), 

mas com comprimentos assintóticos diferentes (l∞ machos=94 mm de largura 

da carapaça; l∞ fêmeas=110 mm) (Keunecke et al., 2008). o espectro alimentar 

das populações de santa Catarina é amplo, constituído por algas, macrófitas, 

Foraminiferida, Mollusca, Polychaeta, Crustacea, echinodermata e osteichthyes, 

com predomínio de moluscos bivalves, camarões, caranguejos e peixes (Branco et 

al., 2002); enquanto no sudeste (Ubatuba, sP) destacam-se os camarões, peixes e 

poliquetas (Petti, 1997).

Callinectes bocourti vive em águas salobras rasas e no ambiente marinho, em 

fundos de areia e rochosos, sendo tolerante aos ambientes poluídos. os machos 

atingem 160 mm de largura da carapaça e, as fêmeas, 150 mm (tavares, 2002b).

o caranguejo-uçá, Ucides cordatus, um dos principais recursos pesqueiros da 

Bts e de manguezais do nordeste brasileiro, ocorre entre os estados do amapá 

e de santa Catarina (ivo e vasconcellos, 2000). embora tenha sido objeto de 

muitos estudos no Brasil, nenhuma informação relacionada à biologia pesqueira 

foi localizada para a área. a sua pesca foi regulamentada pelo ibama, em 1989, 

proibindo-se a pesca de machos com tamanho menor do que 45 mm de largura de 

carapaça e de fêmeas de qualquer tamanho. em 1998 foi feito o primeiro defeso nos 

estados do espírito santo, rio de Janeiro, são Paulo, Pará e santa Catarina; em 1999, 

o “braceamento” foi estabelecido como única forma de captura. em 2003, a captura 

de fêmeas foi proibida anualmente entre primeiro de dezembro e 31 de maio, no 

estado do Pará e na região nordeste, podendo haver suspensão da captura durante 

as andadas (Mota, 2005). É importante mencionar a doença letárgica causada por 

fungos e que tem provocado mortalidade massiva nas populações do caranguejo-

uçá na Bahia (Boeger et al., 2005).

no delta do rio Parnaíba (Pi), o caranguejo-uçá apresenta desova anual, 

entre dezembro e maio, com maior intensidade em janeiro. o comprimento de 

primeira maturação gonadal foi de 48 mm em machos e 45 mm em fêmeas (ivo 

et al., 1999). nesta região, a espécie apresenta alta taxa de crescimento, segundo 

o modelo de von Bertalanffy (machos: k=1,220; l∞=73 mm de comprimento da 

carapaça; fêmeas: k=1,200; l∞=68 mm de comprimento da carapaça). Machos e 

fêmeas atingem o comprimento de comercialização com menos de um ano (ivo 

et al., 1999).
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segundo os catadores tradicionais do estuário do rio Mamanguape (PB), o 

processo de muda desta espécie dura em torno de 28 a 29 dias e está intimamente 

relacionado com as fases da lua, pela sua influência nas variações do nível das 

marés e na porção inundável do mangue (alves e Kioharu, 2002). 

Folhas de mangue (principalmente de Rhizophora mangle) constituem o 

principal alimento do caranguejo-uçá, embora raízes, sedimento, cascas de árvores 

e restos animais também sejam ingeridos pela espécie (nordhaus e Wolff, 2007).

M o l u s co s 

entre os três moluscos principais, há conhecimento acumulado sobre vários 

aspectos da ostra Crassostrea rhizophorae (Bivalvia), principalmente a cultivada, da 

Bts. esta espécie atinge a primeira maturação gonadal com o tamanho de 20 mm, 

cerca de 120 dias após o assentamento (nascimento et al., 1980a). o tamanho de 70 

mm desta ostra foi considerado ótimo para a comercialização, em termos de custo/

benefício (nascimento et al., 1980b). habita a região entremarés de ambientes 

protegidos, geralmente associados ao mangue, fixando-se em substratos duros 

(rochas, raízes do mangue vermelho Rhyzophora mangle e conchas), podendo 

atingir 12 cm (leal, 2002a). 

o papa-fumo, também conhecido como chumbinho (Anomalocardia 

brasiliana, Bivalvia), habita fundos lamosos das baías e estuários, principalmente 

na região entremarés, atingindo 34 mm de comprimento (amaral et al., 2005). 

apresenta reprodução contínua, ao longo do ano, mas, no litoral cearense, 

os períodos de maior eliminação de gametas ocorrem entre julho-outubro e 

fevereiro-abril. o comprimento mínimo em que atingem a maturidade gonadal 

é de 12,9 mm (comprimento da concha) (Barreira e araújo, 2000). resultados de 

investigações apontaram este molusco como um bioindicador para a detecção de 

poluição orgânica, inclusive de hidrocarbonetos (Porte et al., 1990; tavares et al., 

1988; Martins et al., 2005).

o peguari (Strombus pugilis, Gastropoda) vive em fundos arenosos, atingindo 

130 mm (leal, 2002b). Foi apontado como um organismo útil no estudo de 

monitoramento realizado em angra dos reis, por sua elevada bioacumulação 

de cobalto (Co 60) (Moraes et al., 1992). embora sua produção pesqueira seja 

importante, não há controle da pesca, havendo carência de informações biológicas 

sobre esta espécie (Medeiros e araújo e Brasileiro, 2000).
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A n e xo 
Nomes populares e científicos dos pescados capturados. 

Pescados Outros nomes populares Família Espécie

CRUSTÁCEOS

Aratu Grapsidae Goniopsis cruentata

Sesarmidae Aratus pisonii

Camarão Camarão-branco Penaeidae Litopenaeus schmitti

Camarão-rosa Penaeidae Farfantepenaeus subtilis 

Camarão-pequeno, Camarão-sete-barbas Penaeidae Xiphopenaeus kroyeri

Caranguejo Caranguejo-uçá Ocypodidae Ucides cordatus

Guaiamu Caranguejo Gecarcinidae Cardisoma guanhumi

Lagosta-verde Lagosta Palinuridae Panulirus laevicauda

Lagosta-vermelha Lagosta Palinuridae Panulirus argus

Siri
Siri-regateira, Siri-caxanga, Siri-mulatinha, Siri-branco, 
Siri-do-mangue

Portunidae Callinectes spp.

MOLUSCOS      

Lambreta Lucinidae Lucina pectinata

Lula Loliginidae Loligo spp.

Mapele Solecurtidae Tagelus plebeius

Marisco

Ostra Ostra-de-mangue Ostreidae Crassostrea rhizophorae

Ostra-de-palma Pinnidae Atrina seminuda

Papa-fumo Veneridae Anomalocardia brasiliana

Peguari Strombidae Strombus pugilis

Polvo Octopodidae Octopus spp.

Rala-coco Cardiidae Trachycardium muricatum

Sambá Arcidae Anadara brasiliana

Arcidae Arca imbricata

Arcidae Barbatia candida

Sururu Sururu-de-coroa Mytilidae Mytella charruana

Sururu-de-coroa Mytilidae Mytella guyanensis

Tapu Vasidae Turbinella laevigata

    Melongenidae Pugilina morio

BTS1.indb   194 20/3/2012   14:14:02



Pesca e Produção Pesqueira   |   195

Pescados Outros nomes populares Família Espécie

PEIXES

Agulha Agulhinha Belonidae Strongylura marina

Belonidae Strongylura timucu

Agulha branca Agulha Hemiramphidae Hemiramphus brasiliensis

Hemiramphidae Hyporhamphus unifasciatus

Agulhão Istiophoridae Istiophorus spp.

Agulhão-vela Istiophoridae Istiophorus platypterus

Agulhão-negro Istiophoridae Makaira nigricans

Agulhão-branco Istiophoridae Kajikia albida

Agulhão-verde Istiophoridae Tetrapturus pfluegeri

Albacora Albacorinha Scombridae Thunnus atlanticus

Albacora-laje Scombridae Thunnus albacares

Albacora-bandolim Scombridae Thunnus obesus

Albacora-branca Scombridae Thunnus alalunga

Arabaiana Carangidae Seriola lalandi

Carangidae Seriola rivoliana

Carangidae Seriola dumerili

Aracanguira Carangidae Alectis ciliaris

Arraia Arraia-branca, Arraia-amarela Dasyatidae Dasyatis spp.

Arraia-manteiga Gymnuridae Gymnura spp.

Viola Rhinobatidae Rhinobatos spp.

Squatinidae Squatina spp.

Rhinopteridae Rhinoptera spp.

Badejo Badejo-guba, Badejo-amarelo Serranidae Mycteroperca spp.

Bagre Bagre-branco Ariidae Bagre marinus

Bagre-amarelo Ariidae Cathorops spixii

Bagre-amarelo Ariidae Notarius luniscus

Ariidae Genidens barbus

Baiacu
Baiacu-mangue, Baiacu-feiticeiro, Baiacu-bundinha, 
Baiacu-facho, Baiacu-guimba

Tetraodontidae Sphoeroides spp.

Tetraodontidae Sphoeroides testudineus

Tetraodontidae Sphoeroides spengleri

Baiacu-espinho Diodontidae Chilomycterus antillarum

Diodontidae Chilomycterus spinosus
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Pescados Outros nomes populares Família Espécie

Barbeiro Acanthuridae Acanthurus bahianus

Acanthuridae Acanthurus chirurgus

Boca-torta Sciaenidae Larimus breviceps

Bicuda Barracuda Sphyraenidae Sphyraena spp.

Bijupirá Rachycentridae Rachycentron canadum

Biquara Haemulidae Haemulon plumierii

Bonito Scombridae Katsuwonus pelamis

Scombridae Euthynnus alletteratus

Budião Budião-batata, Budião-manteiga Scaridae Scarus spp.

Scaridae Sparisoma spp.

Cabeçudo Xáreu, Guaricema, Chumberga, Guaraiúba Carangidae Caranx latus

Carangidae Caranx crysos

Cação Caçonete Carcharhinidae Rhizoprionodon porosus

Cação-lixa Ginglymostomatidae Ginglymostoma cirratum

Sphyrnidae Sphyrna spp.

Cambuba Haemulidae Haemulon parra

Cangulo Peroá Balistidae Balistes vetula

Caramuru Moréia Muraenidae Gymnothorax spp.

Caramuru-pinho Megalopidae Megalops atlanticus

Caranha Acaranha Lutjanidae Lutjanus griseus

Carapeba Carapeba-branca, Carapeba-de-lama Gerreidae Eugerres brasilianus

Carapeba-listrada Gerreidae Diapterus rhombeus

Gerreidae Diapterus auratus

Carapicu Carapicu-branco, Carapicu-flecha Gerreidae Eucinostomus argenteus

Gerreidae Eucinostomus gula 

Cavala Cavalinha Scombridae Scomberomorus cavalla

Scombridae Acanthocybium solandri 

Cherne Serranidae Epinephelus niveatus

Cioba Lutjanidae Lutjanus analis

Coró Coró-branco, Coró-de-pedra Haemulidae Pomadasys spp.

Haemulidae Haemulon steindachneri

Corvina Corvina-branca Sciaenidae Micropogonias furnieri

Corvina-amarela Haemulidae Conodon nobilis

Dentão Lutjanidae Lutjanus jocu

Dourado Coryphaenidae Coryphaena hippurus
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Pescados Outros nomes populares Família Espécie

Espada Trichiuridae Trichiurus lepturus

Galo Peixe-galo Carangidae Selene setapinnis

Peixe-galo, Galo-bandeira Carangidae Selene vomer

Carangidae Alectis ciliaris

Zeidae Zenopsis conchifera

Garapau Garapau-fava Carangidae Chloroscombrus chrysurus

Garoupa Serranidae Epinephelus morio

Serranidae Cephalopholis fulva

Serranidae Alphestes afer

Guaiúba Lutjanidae Ocyurus chrysurus

Guarajuba Carangidae Caranx crysos

Carangidae Carangoides bartholomaei

Jaguaraça Holocentridae Holocentrus adscensionis

Linguado Aramaçã Achiridae Achirus spp.

Bothidae Bothus spp.

Cynoglossidae Symphurus spp.

Paralichthyidae  Citharichthys spp.

Paralichthyidae  Syacium spp.

Paralichthyidae  Paralichthys spp.

Mero Serranidae Epinephelus itajara

Miroró Miroró-mirim, Mirim Ophichthidae Ophichthus spp.

Ophichthidae Ophichthus gomesii

Obarana Ubarana Elopidae Elops saurus

Olho-de-vidro Priacanthidae Priacanthus arenatus

Paru Paru-branco Ephippidae Chaetodipterus faber

Paru-cagão Pomacanthidae Pomacanthus paru

Pegador Echeneidae Echeneis naucrates

Peixe-voador Exocoetidae Cheilopogon cyanopterus

Exocoetidae Hirundichthys affinis

Pena Sparidae Calamus penna

Pescada Pescada-branca Sciaenidae Cynoscion spp.

Pescada-amarela Sciaenidae Cynoscion acoupa

Sciaenidae Cynoscion jamaicensis

Sciaenidae Larimus breviceps

Sciaenidae Macrodon ancylodon
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Pescados Outros nomes populares Família Espécie

Pintado Raia-pintada Myliobatidae Aetobatus narinari

Pocomom Batrachoididae Batrachoides surinamensis

Robalo Robalo-flecha, Robalinho Centropomidae Centropomus undecimalis

Robalo-pena Centropomidae Centropomus parallelus

Salema Haemulidae Anisotremus virginicus

Sambuio Bobó Sparidae Archosargus rhomboidalis

Sardinha Sardinha-faca Clupeidae Opisthonema oglinum

Pristigasteridae Pellona harroweri

Pristigasteridae Odontognathus mucronatus

Clupeidae Sardinella aurita

Pititinga, Massambê, Xangó Engraulidae Anchoa januaria

Pititinga, Massambê, Xangó Engraulidae Anchoa spinifer

Pititinga, Massambê, Xangó Engraulidae Anchoa tricolor

Pititinga, Massambê, Xangó Engraulidae Anchovia clupeoides

Pititinga, Massambê, Xangó Engraulidae Anchoviella lepidentostole

Pititinga, Massambê, Xangó Engraulidae Cetengraulis edentulus

Solteira Pampo, Pampo-amarelo, Dourado, Riate Carangidae Trachinotus spp.

Carangidae Oligoplites palometa

Carangidae Oligoplites saurus

Sororoca Scombridae Scomberomorus brasiliensis

Tainha Chaverta, Curimã, Saúna Mugilidae Mugil liza

Mugilidae Mugil curema

Mugilidae Mugil incilis

Mugilidae Mugil trichodon

Vermelho Ariacó Lutjanidae Lutjanus synagris

Voador Cabrinha Triglidae Prionotus punctatus

Xaréu Carangidae Caranx hippos

Xixarro Carangidae Decapterus spp.

Carangidae Hemicaranx amblyrhynchus

Carangidae Trachurus lathami

Carangidae Trachurus trachurus

    Carangidae Selar crumenophthalmus

Fonte: Cepene, 2007; Ibama, 2008b; PETROBRAS/FUSP, 2005b.
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