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RESUMO 

 

Introduzir e difundir informações acerca dos recursos pesqueiros encontrados na península 

bragantina utilizando plataforma digital/internet como meio para o conhecimento foi o principal 

objetivo do trabalho. Nos primeiros meses do Projeto, para criação do Blog, foi feito um 

levantamento bibliográfico de cada espécie levando em consideração sete tópicos: apetrechos 

utilizados na captura da espécie; características das embarcações voltadas para a pesca destas 

espécies; o tipo de habitat e a distribuição de cada um; seus hábitos alimentares; os comportamentos 

reprodutivos; a legislação referente a estas espécies e os aspectos comerciais. O website é composto 

por quatro seções principais, sendo elas: Apresentação, Quem somos, Espécies e Contato e pode ser 

encontrado através do link: https://pescandoconhecimento.wixsite.com/meusite. A principal página 

do website, a aba Espécies, conta atualmente com três espécies, sendo elas o pargo Lutjanus 

purpureus, a lagosta-vermelha Panulirus argus e lagosta-verde Panulirus laevicauda. Na seção das 

Embarcações, é feito um apanhado geral dos tipos de embarcações presentes na região bragantina. 

Na seção apetrechos de pesca são informados quais são os utilizados na captura das espécies, 

apresentando de forma detalhada como cada apetrecho é produzido e como cada um funciona. 

Partindo para os aspectos biológicos das espécies, a página de Dieta Alimentar identifica 

características comportamentais destes animais na busca por alimento, além de demonstrar o que 

cada espécie come. Já na seção Habitat, é listada a distribuição das espécies pelo mundo, 

demonstrando a que profundidade são comumente encontradas, por exemplo. Na Reprodução os 

comportamentos reprodutivos das espécies estudadas são apontados, enfatizando o período 

reprodutivo de cada espécie, assim como as características comportamentais e biológicas de cada 

uma. Na seção Legislação, são basicamente mostradas quais as leis existentes para as espécies 

estudadas, como períodos de defeso, entre outras medidas de ordenamento. E por fim, na página 

Comercialização, são apresentados dados de produção comercial e alguns aspectos econômicos do 

comércio da lagosta e do pargo, como principais mercados de exportação da lagosta do Brasil, que 

são os EUA, o Japão e a França. 
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