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RESUMO: O município de Bragança está localizado no nordeste paraense e apresenta-se como um 

importante polo pesqueiro da região. O pescado que chega a Bragança possui vários destinos 

(municipais e estaduais), no entanto uma parcela fica no município. O pescado que fica em Bragança 

é comercializado principalmente na Feira Livre de Bragança, que comporta os ambientes Mercado 

e Feirinha. Embora alguns trabalhos relatem uma elevada diversidade de peixes sendo 

comercializadas na Feira Livre não existe um documento que ilustre estas espécies. Portanto, o 

presente trabalho teve o intuito de produzir um catálogo contendo fotografias e dados de 

comercialização (nome popular, preço e local de venda, ordem e família) dos peixes comercializados 

na Feira Livre de Bragança. Para a elaboração do catálogo foram coletados peixes e dados de 

comercialização no período de 2016-2018. Os peixes foram fotografados seguindo as normas das 

fotografias científicas (lado esquerdo e escala), em seguida as imagens foram tratadas, onde o fundo 

das imagens foram removidas. O catálogo comporta imagem e informações de oito ordens, 20 

famílias e 62 espécies, segundo nomenclatura popular. No catálogo estão presentes peixes de água 

doce (26 espécies) e marinhos (36 espécies), as famílias que se destacaram em termos de 

representação de espécimes foram Ariidae e Sciaenidae.  A Feirinha foi o local que apresentou a 

maior diversidade de peixes, assim como os menores preços de comercialização. Este é o primeiro 

catálogo das espécies comercializadas na Feira Livre de Bragança, destinado a comunidade 

consumidora, peixeiros e meio científico. 

 

Palavras-chave: Ictiofauna; diversidade; Bragança-PA; comercialização. 

 

 

ABSTRAT: The municipality of Bragança is settled in in the northeastern of Pará state and presents 

an important role in the fisheries industry in the region. Most of the fishing products landed in 

Bragança is sent to be commercialized in different cities in and out of Pará state range. The portion 

which is not meant to trading is sold in popular local markets (Feira Livre de Bragança), this kind 

of market is subdivided into two distinct categories, which include “Mercado” and “Feirinha”. Even 

though there are many studies reporting a high fish diversity commercialized at the Feira Livre, there 

is not any kind of work which illustrates the species available for sale. Therefore, the current work 

means to produce a catalogue which contains photographies and trading data (popular name, price 

and trading placement origin, also biological information, such as order and species) of Bragança´s 
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popular market. To build our catalogue we collected fishes and trading data between the years 2016-

2018. Each fish were photographed according to scientific standards (left side with scale measure), 

thereafter the photographies were photoshopped, removing the background of it. Our catalogue 

carries information about eight orders, 20 families and 62 species in agreement with the popular 

name categorizations. Furthermore, among the species catalogued, 26 are freshwater related and 36 

marines exclusive. The families more represented in our study were Ariidae and Sciaenidae. The 

“Feirinha” was the place which showed the biggest fish diversity, as well as the lowest selling prices. 

This is the first catalogue destined to consumers, fish sellers and scientists in this important regional 

popular market. 

 

Key words: Ictiofauna; diversity; Bragança-PA,; commerce. 
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1- INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta uma rica ictiofauna, fator que contribui para a elevada produção de pescado 

(REIS et al., 2003), isto pode ser observado quando se analisa o número de espécies de água doce 

(BUCKUP et al., 2007) e marinhas (MENEZES et al., 2003). E uma das formas mais eficientes e 

utilizadas de se constatar essa abundante ictiofauna é o inventário faunístico, além de avaliar a 

biodiversidade (SILVEIRA et al. 2010), uma vez que possuem como principal objetivo armazenar, 

preservar e ordenar espécimes (SILVEIRA et al., 2010). Além dessa ferramenta, existem diversas 

formas de se entender como a diversidade de peixes é existente, entre as quais, podemos citar a 

elaboração de catálogos, com uma série de informações das espécies apresentadas, seja este, de 

peixes que ocorrem em longas extensões, como a costa brasileira, ou apenas catálogos temáticos, 

como das espécies comercializadas em determinadas regiões, como o caso da Feira Livre de 

Bragança, Nordeste do estado do Pará, Amazônia costeira. 

O uso de catálogos para se avaliar a biodiversidade pode ser visto no trabalho realizado por 

Eigenmann (1910), que apresentou 1.917 espécies da Região Neotropical. Em outro levantamento 

de diversidade resultou em um catálogo que compreendeu 2.587 espécies dulcícolas descritas 

(BUCKUP et al., 2007). Esse registro se torna cada vez maior, pois nele está apenas as espécies 

consideradas validas atualmente, excluindo as numerosas espécies nominais e as do grupo estuarinas 

que já estão inclusas no catálogo de peixes marinhos (MENEZES et al., 2003).  

Embora existam alguns catálogos com os peixes descritos para o Brasil, durante um longo 

período foram poucos os dados com relação a distribuição e a composição da fauna de peixes da 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) (MENEZES et al., 2003). O primeiro livro de que tentou 

descrever a ictiofauna Brasileira como um todo foi: “A Fauna Brasiliense” de Miranda Ribeiro 

(1915) que apresentou no seu quinto volume os Teleósteos Marinhos de Miranda Ribeiro (1915), 

sendo por anos a única fonte de pesquisa com relação a peixes marinhos no Brasil (MENEZES et 

al., 2003).  

A descobertas de novas espécies de peixes marinhos no Brasil vêm aumentando em ritmo 

acelerado, incluindo espécies pelágicas com ampla distribuição (MENEZES et al., 2003; SAZIMA; 

MOURA; 1999), peixes recifais com distribuição especifica (MENEZES et al., 2003; SAZIMA; 

MOURA, 1999) , peixes de águas superficiais ( HEISER et al., 2000), até de águas mais profundas 

(GOMES e PARAGÓ,2001).  

Em um levantamento realizado no estuário do rio Caeté, foram identificadas 32 famílias de 

peixes, sendo Sciaenidae a família com maior número de representantes (Steliffer microps, S. 

rastrifer, S. steliffer, Micropogonias furnieri, Macrodon ancylodon e Cynoscion acoupa), seguida 

por Engraulidae (Anchovia clupeoides, Lycengraulis grossidens e Achoviella brevirrostris) e 

Gobiidae (Microgobius meeki, Gobionellus stigmaticus, G. oceanicus e Gobioides broussonnetii). 

As famílias que tiveram menor representatividade em termos de diversidade foram: Clupeidae, 

Achiridae, Aspredinidae, Eleotridae, etc (BARLETTA et al., 1998; BARLETTA-BERGAN et al., 

2002). Enquanto Marceniuk et al. (2017) encontraram 120 espécies de teleósteos, pertencendo a 16 

ordens e 48 famílias no estuário do rio Caeté. Deste total de espécies registradas, 52 são distribuídas 

em toda a costa do Atlântico Sul, 21 no caribe até o Atlântico Sul e 25 delas endêmicas 

(MARCENIUK et al., 2017). 

Parte da diversidade do estuário pode ser observada sendo comercializada na Feira Livre de 

Bragança, assim como espécies oriundas de ambientes dulcícolas e marinhos. FREIRE et al. (2011), 

em um trabalho realizado na feira de Bragança, registrou a comercialização de 67 étno-espécies 

(táxons), pertencentes a 36 famílias, dentre as quais os peixes ósseos foram o grupo mais 
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representativo (71,26%), seguido por elasmobrânquios (11,97%), crustáceos (13,46%) e moluscos 

(3,3%).  

Em um trabalho realizado recentemente, foi analisado a comercialização de 13 ordens, 39 

famílias e 89 espécies, conforme a nomenclatura popular que cada espécie recebe, sendo distribuídas 

na Feira livre de Bragança entre Mercado e Feirinha, com peixes vendidos exclusivamente nos dois 

ambientes. Dentre as 89 espécies, 14 foram comercializadas apenas no Mercado, 24 apenas na 

feirinha e 51 espécies foram comercializadas em ambos (MARTINS, 2018). 

Apesar de existir uma grande diversidade de peixes comercializados na Feira Livre de Bragança, 

não existe nenhum documento que contenha informações das espécies vendidas. O que está 

disponível são trabalhos que apresentam espécies ocorrentes no estuário do Caeté (MARCENIUK; 

OSIACKI, 2017). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um catálogo dos peixes 

comercializados na Feira Livre de Bragança, já que representa uma das cidades com maior volume 

de pescado desembarcado e comercializado do Nordeste paraense, representando uma fonte 

confiável e sistematizada de informações dos táxons, incluindo área de distribuição, variação de 

preço e sazonalidade, tanto como habitat e nomenclatura popular e cientifica. 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na cidade Bragança-PA, localizada a 01° 03’ 13” Sul e 

longitude 46° 45’ 56” oeste, com uma população de 127.686 mil habitantes e uma dimensão 

territorial de 2.098,144 Km² (IBGE, 2019). 

As coletas dos exemplares foram realizadas na Feira Livre de Bragança-PA, nos ambientes 

Mercado e Feirinha. Algumas das espécies fotografadas e catalogadas foram obtidas nas fases I e II 

do Programa PIBEX/UFPA, nos anos de 2016 e 2017, foram acrescidas a estas fotos e informações 

coletadas em 2018. O presente catálogo apresenta informações como: designação comercial, local 

de comercialização, preço máximo e mínimo (R$/Kg) e a forma em que é comercializada (inteiro, 

postas e filé), ordem e família. 

Os peixes coletados foram levados ao E-multimagens da UFPA-campus Bragança, para serem 

fotografados com a câmera fotográfica ®Nikon D700. Os peixes foram posicionados na direção 

esquerda conforme as normas científicas para fotografia de peixes. As fotos obtidas foram editadas 

pelo software de edição GIMP 2.10.4 e armazenada pela equipe PIBEX no banco de imagens. Após 

as fotografias os peixes foram levados ao Laboratório de Genética Aplicada (LAGA) para compor 

a Coleção Zoológica de peixes comercializados em Bragança. Além disso, uma porção de tecido 

biológico foi coletada de cada exemplar para uma posterior identificação molecular 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O catálogo apresenta imagens e informações de 62 espécies de peixes com base apenas na 

nomenclatura popular, estas espécies estão dispostas em oito ordem e 20 famílias. Embora as 

designações comerciais mostrem 62 espécies, quando analisamos os peixes por meio de chaves de 

identificação o resultado mostra-se diferente, ou seja, uma maior diversidade. Um exemplo disso é 

o camurim que embora seja comercializado por apenas esse nome ele abriga duas espécies 

(Centropomus undecimalis e C. parallelus), mostrando que a diversidade comercializada é 

possivelmente maior que 62 espécies. 
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A Feira Livre apresenta peixes marinhos, estuarinos e de água doce, onde a maior diversidade 

de espécies é proveniente de ambiente marinho que conta com 36 espécies, enquanto que os peixes 

de ambiente dulcícola apresentam 26 representantes.  

Entre os ambientes “Mercado” e “Feirinha” existem uma série de diferenças, sejam estruturais 

ou nos peixes comercializados, entre os dois locais a “Feirinha” é o ambiente que apresentou o maior 

número de espécies comercializadas, assim como os menores valores por quilograma de peixe 

vendido. No ambiente “Mercado” são comercializados peixes que tem um maior valor comercial, 

quando comparados com as espécies vendidas na “Feirinha”, até mesmo pela estrutura que é 

oferecida para os consumidores (MARTINS, 2018). É possível observar ainda que alguns peixes 

possuem variações de preço ao longo do ano e isto está relacionado com a variação no volume 

ofertado, em que peixes no período de safra apresentam um valor menor de comercialização 

(FREIRE et al., 2011). 

As espécies mais abundantes que foram catalogadas e que são comercializadas foram as famílias 

Ariidae e Sciaenidae, similar aos dados de Freire et al. (2011) que realizou um estudo sobre os 

aspectos econômicos e higienização-sanitária da comercialização do pescado no Município de 

Bragança (PA). A cidade de Bragança tem um importante porto de desembarque em termos de 

volume, e a espécie que tem uma participação significativa é a gurijuba, que pertence à família 

Ariidae (BENTES et al., 2012; ESPÍRITO-SANTO; ISAAC, 2012). Essas informações corroboram 

o que foi encontrado na confecção do catálogo. 

Segundo Braga et al., (2006), o município tem uma produção bem variada e as espécies mais 

frequentemente capturadas são a pescada gó (Macrodon ancylodon), da família Sciaenidae, gurijuba 

(Sciades parkerii), bagre (Sciades spp.) da família Ariidae e algumas espécies de arraias (Dasyatis 

spp.), dados similares foram encontrados por Martins (2018) que demonstrou 89 espécies de peixes 

sendo comercializados conforme a nomenclatura popular na Feira Livre. Neste estudo foi 

demonstrado ainda que no ambiente “Mercado”, a pescada gó foi encontrada nos 16 meses de coleta 

e os peixes denominados bagre e bandeirado que são da família Ariidae foram encontrados em 15 

meses de coleta (MARTINS, 2018).  

A seguir, algumas imagens da forma como o Catálogo está organizado, assim como a 

representação de espécies marinhas e água doce. Além das imagens científicas apresentamos 

também imagens de como os peixes são comercializados (Figuras 1, 2, 3 e 4). 
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Figura 1. Capa do catálogo contendo artes de alguns peixes comercializados com maior frequência (ex.: pescada 

amarela) e outras mais raras (tamatá) e contracapa do catálogo. 
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Figura 2. Apresentação do capítulo de espécies marinhas, representados pela pescada gó (assim como a forma de venda) 

e bandeirado.  

 

 

 
Figura 3. Representação peixe cartilaginoso (arraia) e ósseo (peixe pedra), ambos de ambiente marinho, assim como a 

forma de comércio. 
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Figura 4. Demonstração do capítulo de espécies de água doce, representados pela piramutaba e dourada (assim como a 

forma de comercialização).  

. 

4- CONCLUSÃO 

Concluindo que este catálogo é o primeiro documento ordenado que apresenta de forma clara 

e didática informações das espécies que são comercializadas na Feira Livre do município de 

Bragança - PA, litoral amazônico sendo extremante eficaz na forma de apresentação dos peixes 

comercializados e que irá ter um impacto positivo na comunidade consumidora, comerciante e 

cientifica. Os espécimes que tiveram mais representantes catalogados foram os de ambiente marinho 

por conta da alta dinâmica que a região costeira amazônica sofre e a influência dos estuários na 

captura e comercialização de pescado. 
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