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RESUMO 

 

O litoral do Paraná apresenta um forte turismo sazonal nos meses de verão e 

sua população local se caracteriza por uma comunidade de pescadores 

artesanais espalhados pela costa entre as baias de Guaratuba e Paranaguá. 

Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil das peixarias do litoral do 

estado do Paraná assim como o potencial de comercialização de espécies 

possíveis de serem cultivadas na região. Os dados foram obtidos por meio de 

abordagens diretas através de questionários semi-elaborados aplicados em 

visitas de campo. No total foram entrevistados 21 pontos comerciais no período 

de julho a agosto de 2013. Nos questionários foram analisadas variáveis que 

indicam o perfil e os hábitos de comercialização dos estabelecimentos, as 

características e atributos desejáveis no pescado, tendo em vista determinar 

quais os prováveis fatores que afetam a decisão de compra do pescado na 

região.De acordo com os resultados, as peixarias estão em atividade no 

mercado por aproximadamente 15 anos, sendo a maioria de pequeno porte, 

administrada por membros da família sem a contratação de pessoal fixo. O 

52,4% dos entrevistados comentaram que não priorizam a origem do pescado 

desde que tenha qualidade e seja competitivo no preço. Um exemplo dos 

peixes destacados na pesquisa foi o robalo, em função da oferta e da pescaria 

esportiva da região. Os resultados indicam que existe espaço para a 

comercialização de peixes oriundos da aquicultura e que sua falta em parte se 

deve a problemas de fornecimento. 

 

Palavras- chave: Mercado de peixes. Decisão de compra. Peixarias. 

Aquicultura. 
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ABSTRACT 

 

The coast of Paraná has a strong seasonal tourism in the summer months and 

the local population is characterized by a community of artisanal fishermen 

scattered across the coastline. This study aimed to characterize the profile of 

fish markets in the coast of the state of Paraná and the potential 

commercialization of cultivated species in the region. The data were obtained 

through direct approaches through semi -finished questionnaires in field visits. 

In total, 21 outlets were visited between July and August 2013. Variables 

analyzed in the questionnaires indicated the profile and commercialization 

habits of properties and the desirable characteristics and attributes of the fish 

were used in order to determine which factors were more likely to affect 

affecting the decision to purchase the fish in the region. According to the results 

the fish markets were active on for about 15 years, mostly were small business 

run by family members without hiring permanent staff. 52.4 % of respondents 

did not prioritize the origin of fish if it has quality and competitive price. One of 

the highlighted fish studied in the research was the snook in function of its 

supply and sport fishing in the region. The results indicate that there is scope for 

marketing of fish from aquaculture and its lack is partly due to supply problems. 

 

Key words: Fish market. Purchase decision. Fishmongers. Aquacultur. 
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1.  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

A colonização no litoral do Paraná foi exercida por portugueses, de 

tradição pesqueira que contribuiu diretamente para os nomes das cidades, 

balneários e atrativos da região. O local possui a maior área continua de mata 

atlântica do Brasil e apresenta grande diversidade (fauna, flora, comunidades, 

habitat) e uma beleza singular, com praias, morros e vegetação. 

A atividade pesqueira do litoral do Paraná possui pouca expressão no 

cenário da produção nacional, sendo considerada artesanal ou de pequena 

escala quando comparada à pesca dos demais estados das regiões sul e 

sudeste do Brasil.Conforme informações de Paiva (1997), entre 1980 e 1994, a 

pesca artesanal foi responsável por 92,2% da produção desembarcada na 

região. Embarcações industriais procedentes de outros estados também 

operam na costa paranaense.Embora não existam registros sistemáticos sobre 

o esforço pesqueiro, sabe-se que existem mais de 70 vilas ou comunidades de 

pesca na região. A atividade é um setor importante no mercado regional, 

representando o meio de vida de um número relevante de famílias.  

(NOERNBERGet.al.,2008). 

Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), cerca de 

4.200 pescadores e pescadoras estão registrados nos seis dos sete municípios 

litorâneos, exceto em Morretes. São os municípios de Guaraqueçaba, 

Paranaguá e Guaratuba que concentram a maior parte deles: 25,6%, 23,4%, e 

21%, respectivamente. Em Antonina estão cerca 16,5%, em Pontal do Paraná 

8,6% e em Matinhos 5% do total.(PIERRE; SILVA, 2008). 

No que se refere à população que se sustenta parcial ou totalmente da 

pesca, o número é maior do que o registrado pelo Ministério. Considerando o 

grupo familiardos pescadores, assim como outras pessoas diretamente 

envolvidas e os mercados imediatos da cadeia produtiva, estima-se que entre 

11 a 15 mil pessoas no litoral sejam beneficiadas com a atividade. 

(DESCHAMPS, 2008). Os pescadores podem ser observados morando em 

pequenos povoados exclusivamente pesqueiros, onde só é possível chegar de 
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embarcação, ou dispersos em bairros dos municípios urbanos, onde a minoria 

da população se dedica à atividade. 

Segundo o Instituto de Planejamento e Economia Agrícola de Santa 

Catarina - CEPA (1996) o pescado oriundo da pesca artesanal é vendido mais 

frequentemente na forma in natura. Toda a sua produção se destina ao 

abastecimento do mercado interno ou local; não existe qualquer capacidade de 

estocagem, sujeitando-se ao comércio imediato. 

Consumidores preferem comprar pescados em mercados municipais ou 

em feiras livres, alegando que nestes locais os preços são menores e a 

variedade de produtos de pescado é maior do que em supermercados. Muitos 

consumidores desenvolvem uma relação de fidelidade, ao longo de muitos 

anos, com comerciantes de peixarias em mercados municipais e 

estabelecimentos pequenos. Compram sempre no mesmo lugar e do mesmo 

comerciante, pois se sentem seguros quanto à qualidade do pescado 

adquirido. Interessante apontar que este tipo de fidelidade já não ocorre com 

outros tipos de carne (KUBITZA, 2002).  

A grande variedade de produtos e a diversidade nos preços se destacam 

entre os fatores que viabilizam os mercados municipais como relevante canal 

de comercialização. A concentração de comerciantes em um único lugar 

resulta numa concorrência que apresenta impacto positivo na qualidade, 

quantidade e nos preços dos produtos, atraindo grande número de 

consumidores. Além disso oferece ao consumidor a possibilidade de comparar 

preços entre os feirantes que vendem a mesma mercadoria sem precisar se 

deslocar de uma grande distância, como acontece com os supermercados que 

ficam distantes uns dos outros; dificultando a pesquisa de preços do 

consumidor. 

Assim, o mercado municipal e as pequenas peixarias acabam 

competindo com o supermercado, pois oferece preços mais acessíveis, 

agradando o consumidor. A comercialização do pescado se dá em vários níveis 

de negociação, estando ligada ao tipo de vendedor, o local e a quantidade 

envolvida na venda. (GOMES; ALBUQUERQUE, 2009). 

A crescente consciência coletiva de que o consumo de alimentos ricos 
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em ácidos graxos poli saturados e com baixos níveis de colesterol reduz o risco 

de doenças cardíacas está levando a uma alteração nos hábitos alimentares da 

população. Isto leva a que os consumidores prefiram as carnes brancas, 

contribuindo para aumentar o consumo de peixes e derivados. O Brasil vem 

seguindo essa tendência mundial de consumir alimentos mais saudáveis, 

incluindo o peixe em seu cardápio, aumentando o consumo e o volume de 

vendas no mercado. (AGNESE et al., 2001).  

Com isso,a escassez de pescados inevitável, uma vez que a maioria das 

pescarias comerciais atingiu seu máximoassim como poucas perspectivas de 

crescimento do setor pesqueiro, fica evidente que o incremento de pescado 

depende fundamentalmente da aquicultura, gerando assim, uma alternativa 

para favorecer a geração de trabalho e renda para os moradores do litoral do 

estado. 

Uma espécie com grande destaque com potencial para o cultivo 

comercial na região é o robalo flecha, Centropomus undecimalis. A espécie 

apresenta rápido crescimento, podendo atingir 725 gramas em 15 meses. 

(TUCKER, 1987). Além de ser uma das espécies mais comercializadas do 

litoral paranaense, o robalo apresenta uma carne de altíssima qualidade, alto 

valor comercial e grande aceitação de mercado.(CAVALHEIRO & PEREIRA, 

1998). Possui corpo alongado e comprido, alimentam-se de pequenos peixes e 

crustáceos, especialmente camarões e caranguejos.(PIERÂNGELI ET. AL. 

1998). 

OBijupirá, Rachycentron canadum, também conhecido como parambijú 

ou cobia, é uma espécie de grande porte, pelágica e migradora. Habita em toda 

área da costa brasileira, em áreas costeiras e alto mar, podendo atingir até 60 

kg e mais de 2 metros de comprimento. Sua alimentação é baseada em peixes 

bentônicos, crustáceos e lulas. A espécie apresenta crescimento rápido 

podendo alcançar de 6 a 8 quilos em um ano de cultivo, sua carne é saborosa 

e de ótimo valor nutricional. Apesar de ainda ser pouco estudada no Brasil, 

pode se beneficiar da tecnologia desenvolvida no exterior, visto que já existe 

produção comercial em países asiáticos e no continente americano 

(SANCHES, 2007; BENETTI et al .2008). 
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Entre as espécies exóticas e com grande potencial de comércio nas 

peixarias do litoral paranaensepodemos destacar a tilápia nilótica. O potencial 

se deve ao grande número de turistas que o município recebe, vindos do 

interior do estado, conhecedores da qualidade deste pescado.O Oreochromis 

niloticusé um peixe rústico, de fácil manutenção e reprodução em cativeiro, 

tolera altas densidades e possui boa resistência a doenças. Adaptam-se a uma 

grande variedade de intensidades de cultivo, podendo comer alimento natural 

dos tanques. Uma das características que chama atenção para essa espécie é 

seu crescimento rápido (500 a 600 gramas, em 5 a 8 meses), além da carne 

branca, gosto suave e textura firme. Com estas características, a tilápia tem 

adquirido aceitação em uma grande variedade de culturas com diferentes 

preferências alimentares.(FURLANETO, AYROZA e AYROZA, 2006). 

Neste estudo foram organizadas informações analisando o tipo de 

estabelecimento e características básicas da comercialização de pescados no 

litoral do Paraná. Adicionalmente, importantes dados foram obtidos sobre o 

potencial de comercialização das espécies relevantes no estado, seja elas 

originarias de sistemas de cultivo já estabelecidos ou com potencial para serem 

cultivadas.  

2.  OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo caracterizar o perfil das peixarias 

do litoral do Estado do Paraná, assim como o potencial de comercialização de 

espécies possíveis de serem cultivadas na região.  

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o tipo de estabelecimento que comercializa pescados na 

região do litoral do estado do Paraná; 

 Obter dados relacionados à preferência e procedência das espécies 

de pescados comercializadas em peixarias do litoral do Paraná; 

 Fornecer informações com relação aotipo de espécies 

comercializadas que possuem grande potencial para seu cultivo. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi realizado nos municípios de Pontal do Paraná, 

Matinhos e Paranaguá baseando-se no potencial do mercado local. A coleta de 

dados foi composta por 21 pontos comerciais entre os meses de julho e agosto 

de 2013, sendo agrupados em peixarias de bairro e peixarias de grande 

distribuidor. 

Para a coleta de dados foi utilizada a base de dados da Telelistas 

disponível na internet, fazendo busca de peixarias com as palavras chave: 

Peixarias no litoral do Estado do Paraná, comércio de peixes na região do 

litoral paranaense. Sendo realizadas entrevistas nos estabelecimentos com 

uma duração média de 15 a 30 minutos/loja. 

As informações adquiridas pelo questionário (ANEXO 1) buscou 

apresentar a situação das lojas do ramo na região do litoral do estado como: I) 

origem dos peixes e sazonalidade da demanda, II) se possui preferência por 

peixes vindo da piscicultura, III) compraria peixes de cultivo se houvesse 

disponibilidade local. As respostas foram organizadas em tabelas obtendo as 

percentagens de resposta obtidas. 

As espécies abordadas no trabalho foram: i) Robalo; ii)Tilápia; e 

iii)Bijupirá. Foram levantadas questões sobre o volume comercializado 

mensalmente e a sazonalidade por tipo de peixe obtido pelo lojista. O critério 

para inclusão das espécies no questionário foi por as mesmas apresentarem 

técnicas conhecidas e seu potencial de cultivo na região. 
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Figura 1- Robalo flecha (Centropomus undecimalis) e robalo peva (Centropomus paralellus) 
FONTE: SABOR DA PESCA. 

 

 

Figura 2- Bijupirá (Rachycentron canadus) FONTE: BIJUPIRÁ UBATUBA. 
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Figura 3- Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) FONTE: PORTAL DA EDUCAÇÃO. 

 

3.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos das questões de aspectos gerais foram organizados e 

apresentados em tabelas de frequência. A organização dos dados foi realizada 

através da suíte Microsoft Office 2010. 

As estatísticas amostrais foram ás frequências (proporções) e 

basearam-se no número de citações para cada variável, ou seja, foram 

excluídas as não respostas. O teste estatístico aplicado foi o Qui-Quadrado 

(Qui2), que permite testar a significância da associação entre duas variáveis 

quantitativas ou testar a hipótese de ajustamento entre duas curvas (teste de 

aderência). O Qui2 foi calculado com frequências teóricas iguais para cada 

categoria. 

 

 



16 
 

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as 31 lojas visitadas que comercializam peixes nos municípios de 

Pontal do Paraná, Matinhos e Paranaguá, apenas vinte e um (21) 

estabelecimentos participaram da pesquisa, sendo seis (6) trabalham em 

períodos de alta temporada e quatro (4) optaram por não participar na resposta 

dos questionários alegando falta de tempo para responder à entrevista. 

No litoral paranaense a maioria das peixarias entrevistadas trabalha com 

a família sem a necessidade de contratação de empregados fixos (TABELA 1). 

Os dados mostraram uma grande diferença estatística significativa (p= 0,00) 

entre o número de empregados fixos por peixaria. O principal motivo da falta de 

contratação é a região depender anualmente dos impactos decorrentes da 

sazonalidade e a falta de um planejamento turístico. A pesar do estado 

vizinhoapresentar a mesma variação sazonal do fluxo turístico em seu litoral, 

dados fornecidos pelo SEBRAE do estado de Santa Catarina indicam que o 

número de funcionários nos estabelecimentos da região são de dois a seis 

empregados fixos, sendo o mercado consumidor bastante diversificado. As 

peixarias da região além de abastecer residências também ampliam o 

fornecimento em bares e restaurantes. Esta abordagem técnica metodológica 

poderia ser empregada pelas empresas do nosso litoral, ampliando seu 

mercado através de uma rede própria de distribuição nos restaurantes de 

Curitiba e regiões próximas.  

Tabela 1- Distribuição de frequência dos entrevistados com relação ao número de empregados 
fixos nas peixarias do litoral do Paraná. 

Número de empregados 
fixos 

 

Citações 
Nº 

Frequência 
% 

 
Até 3 

 

 
7 

 
33,3 

Entre 4 e 5 
 

2 9,6 

Entre 6 e 10 
 

0 0 

Entre 11 e 20 
 

0 0 

Mais de 21 0 0 
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Não tem empregados 
fixos, trabalha apenas 

com a família. 
 

12 57,1 

Total 21 100% 

 

 

 

 

Segundo informações da pesquisa realizada em peixarias na região 

macro norte do estado do Rio Grande do Sul (SEAP, 2007), 63% dos pontos de 

venda são de médio ou grande porte; com fatia de 22% para microempresa e 

15% para empresas de pequeno porte, do qual nenhum possui residência junto 

ao estabelecimento. Comparando com as peixarias no litoral paranaense, as 

quais apresentam superfícies de tamanho com até 200 m², 85,5 % dos 

estabelecimentos comerciais apresentam superfícies pequenas de até 100 

metros quadrados (TABELA 2) sendo que a maioria dos donos possuem sua 

residência junto ao estabelecimento. Os dados estudados não relatam 

diferenças estatísticas significativas (p=0,11) referentes à área física das 

peixarias de nosso litoral. Conforme as informações do SEBRAE/FAURGS, 

(1997), muitas peixarias na cidade Porto Alegre ocupa um espaço acima de 50 

m², possuindo áreas pré-estabelecidas para a recepção, seleção do pescado, 

armazenagem, lavagem/limpeza, resfriamento, venda, etc. O layout das lojas é 

bem planejado, dividindo os produtos entre vários balcões, por exemplo: de 

peixe inteiro, de filés e postas, de crustáceos e moluscos e de congelados. A 

alta perecibilidade de peixes e frutos do mar é um item que merece atenção 

especial sendo relevante a presença de equipamentos instalados em local 

adequado, que proporcionem a temperatura exigida para a manutenção da 

qualidade dos produtos. Isto resulta na necessidade de uma área extensa para 

a colocação dos equipamentos de frio.  

No Litoral do Paraná, os estabelecimentos de menor porte utilizam 

freezers para condicionar o produto e nas peixarias de grande porte, além dos 
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freezers, também são encontradas câmaras frias para melhor conservação do 

alimento. A utilização de câmaras frias especifica proporciona um maior espaço 

de apresentação dos produtos.  

 

Tabela 2- Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à área física das peixarias 
do litoral do Paraná. 

 

A distribuição de frequências sobre a disponibilidade de peixes no litoral 

de Paraná possui diferenças significativas tanto para a tilápia (p=0,0) como 

para o bijupirá (p=0,0) e o robalo (p=0,009). Analisando o grupo das tilápias no 

Paraná, segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER, 2003), cerca de 22 mil produtores dedicam-se à atividade de cultivo, 

produzindo cerca de 18 mil t/ano. Esses númeroscolocam a piscicultura 

paranaense entre os três maiores produtores nacionais, ocorrendo um 

crescimento anual médio de 37% nas safras de 1996 a 2000 (MARTINS et al., 

2001), em que foi realizada uma safra por ano.Apesar destes dados 

significativos, praticamente nenhuma das peixarias do litoral do estado trabalha 

com a tilápia (TABELA 3), sendo que o principal fator desta deficiência do 

produto no mercado está na compra. Os donos dos estabelecimentosindicam a 

falta de fornecedores desta espécie no litoral de Paraná.Pelo fato dos 

municípios possuírem peixes de origem da pesca comercial de água salgada, 

os fornecedores da região perdem a chance de explorar esse mercado 

rentável. 

Área física do 
estabelecimento 

 

Citações 
Nº 

Frequência 
% 

 
Até 20 m2 

 

 
6 

 
28,5 

Entre 21 e 50 m2 
 

6 28,5 

Entre 51 e 100 m2 
 

6 28,5 

Entre 101 e 200 m2 
 

3 14,5 

Mais de 201 m2 
 

0 0 

Total 21 100% 
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As peixarias trabalham muito com o robalo em função de sua pescaria 

no estado, mas o grande problema citado é que esta espécie é de difícil 

aquisição (TABELA 3). A pesca de robalos-flecha e robalos-peva no litoral 

paranaense está proibida nos meses de novembro e dezembro. 

De acordo com a resolução número 060/2008, assinada pelo secretário 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Rasca Rodrigues, independentemente 

da espécie do peixe, apenas a prática do ‘pesque e solte’ ficampermitidos aos 

pescadores esportivos amadores neste período.Nos demais meses, poderão 

ser capturados até sete exemplares, por pescadores esportivos amadores ou 

praticantes da pesca subaquática. Neste caso, devem ser observados os 

tamanhos e pesos permitidos para cada espécie. Para o robalo-peva, o 

tamanho mínimo é 40 centímetros e o máximo, 50. Já para o robalo-flecha, o 

tamanho permitido varia entre 60 e 70 centímetros. 

A captura mundial de bijupirá em 2010 foi de 11.944 t, sendo as Filipinas 

o maior produtor, com 3.033 t (FAO, 2012). No Brasil, a pesca em 2010 

produziu 923 t, o que representa cerca de 0,2% do total de peixes marinhos 

pescados no país, que foi de 465.455 t (BRASIL, 2012).  

Em 2007, os principais estados produtores foram Pará, Ceará e Bahia 

(BRASIL, 2007). No caso do bijupirá trata-se de uma espécie pouco encontrada 

no comércio do litoral do Paraná devido à sua baixa captura pela pesca 

(TABELA 3). Por formar pequenos cardumes de cinco a dez peixes 

(CARVALHO FILHO, 1999), a captura ocorre de forma acidental, não havendo 

uma pesca específica. 

 

Tabela 3- Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à venda das espécies 
comercializadas do Paraná. 

 

Espécie /Venda 

Tilápia Bijupirá Robalo 

Citações 

(Nº) 

Frequência 

(%) 

Citações 

(Nº) 

Frequência 

(%) 

Citações 

(Nº) 

Frequência 

(%) 
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Analisando o volume de bijupirá e robalo que os estabelecimentos 

compram mensalmente, a grande maioria depende da disponibilidade do seu 

fornecedor. Isto muito possivelmente deve às flutuações da pesca e aos 

períodos de defeso.  No caso da tilápia, por ser um peixe de cultivo, que 

independe da variação sazonal, a única peixaria que comercializa este tipo de 

peixe na região compraum volume fixo mensal (FIGURA 4). Este resultado 

enfatiza a vantagem de possuir um peixe oriundo da aquicultura, facilitando a 

administração e estoque do estabelecimento. 

 

Sempre temos o 

peixe disponível 

 

1 

 

4.7 

 

1 

 

4.7 

 

3 

 

14.3 

 

Sempre que 

conseguimos 

abastecer, é um 

peixe mais difícil 

de encontrar. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

9.6 

 

 

7 

 

 

33.3 

 

Somente nos 

meses de verão 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4.7 

 

4 

 

19.1 

 

Não 

 

20 

 

95,3 

 

17 

 

81 

 

7 

 

33.3 

 

Total 

 

21 

 

100.0 % 

 

21 

 

100.0 % 

 

21 

 

100.0 % 
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Figura 4-Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à quantidade de compra das 
espécies comercializadas no Litoral do Paraná. 

 

 

 

 

Considerando que o mercado de peixe no litoral paranaense 

comercializa produtos provenientes da pesca marinha, os entrevistados 

também colocaram o fato dos clientes possuírem preconceito em ser um peixe 

de água doce (TABELA 4). Apesar de tantos benefícios da carne de tilápia 

mais da metade dos entrevistados julgou o produto como um peixe qualquer 

justificando não ter muito contato com o pescado.  O robalo foi considerado 

peixe nobre e muito apreciado pelos comerciantes. Segundo dados da 

CEAGESP (2009), o robalo é considerado um peixe de excelente qualidade e 

de alto valor comercial sendo em determinados momentos do ano seu valor 

superior ao das espécies mundialmente valorizadas como o salmão e o atum. 

O 95,3 % dos entrevistados consideraram o robalo de carne nobre e excelente 

para a preparação de pratos especiais tonando-se a espécie de peixe mais 

procurado no litoral do Paraná (TABELA 4).  
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Outro peixe nobre e nativo de nossas costas é o bijupirá. A carne do 

bijupirá é considerada de excelente qualidade, pois possui coloração branca, 

com textura macia e firme, sendo excelente para o preparo de sashimi. A 

composição do filé de exemplares cultivados inclui altas concentrações de 

ácidos graxos insaturados da série ω3, como o EPA e o DHA e de vitamina E 

(CHANG, 2003, LIAO & LEAÑO, 2007). O problema da comercialização deste 

pescado é o desconhecimento da população de seu importante potencial 

culinário. Prova disto é que o 14,3 % dos comerciantes o consideraram um 

peixe qualquer por ser desconhecido pelo seu público alvo. Mesmo assim, as 

metades das peixarias o consideraram um peixe nobre.   

Segundo a distribuição de frequências referente à imagem que o 

mercado local tem das três espécies apresentadas no trabalho, todas possuem 

grandes diferenças significativas. (p=0,0)(TABELA 4). 

Tabela 4-Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à imagem das espécies 
comercializadas em peixarias do litoral do Paraná. 

Espécie / 

Imagem 

 

Tilápia Bijupirá Robalo 

Citações Frequência Citações Frequência Citações Frequência 

Nº % Nº % Nº % 

Um peixe como 

outro qualquer 
14 66.6  3 14.3 0 0 

Um peixe nobre 0 0 11 52.4 18 85.7 

Elaboração de 

pratos especiais 
3 14.3 4 19.1 2 9.6 

Outros 4 19.1 3 14.2 1 4.7 

Total 21  100.0 21 100.0 21 100.0 

 

 

 

 

Complementando os resultados da Tabela 4, a procura dos peixes 

estudados teve diferenças significativas mediante com relação às frequências 
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obtidas (p=0,0).Os resultados indicaramque a tilápia é um peixe pouco 

procurado com uma demanda muito ocasional ao contrário do bijupirá que, 

além de desconhecido pelos clientes das peixarias, sua procura é praticamente 

nula.Mais uma vez, em função das pescarias e da cultura local, o robalo foi à 

espécie de destaque sendo a mais procurada e comparada de forma positiva 

com outros peixes nobres da região. Neste sentido podemos destacar que a 

quarta parte dos estabelecimentos responderam ser um peixe pouco 

procurado, resultado que pode estar relacionado com a localização do 

empreendimento na região em função do preço elevado do produto (TABELA 

5).  

Tabela 5-Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à procura das espécies 
comercializadas em peixarias do litoral do Paraná. 

 

Espécie/ 

Procura 

 

Tilápia Bijupirá Robalo 

Citações Frequência Citações Frequência Citações Frequência 

Nº % Nº % Nº % 

 

E um dos 

peixes mais 

procurados 

 

2 9,5 0 0 8 42,1 

Com a mesma 

intensidade que 

procuram 

outros 

Peixes 

classificados 

como nobres 

(congro, 

badejo, 

linguado, 

salmão). 

 

0 0 0 0 2 10.5 

 

E um peixe 

pouco 

procurado, às 

vezes alguém 

14 66.7 1 4.7 6 21.6 
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pede. 

 

Dificilmente 

alguém procura 

 

3 14.3 20 95.3 4 21.6 

Outros 

 
2 9.5 0 0 1 

 

5.2 

 

Total 21 100% 21 100% 21 100% 

 

 

No litoral paranaense a escassez, o preço, e a procura, podem ser 

fatores limitantes para a comercialização do pescado. A análise estatística do 

robalo (p=0,0), da tilápia (p=0,0) e do bijupirá (p=0,0) constatou-se resultados 

bastante significativos referentes a informações dos fatores de restrições para 

a comercialização das três espécies. Os donos dos estabelecimentos alegam 

que no caso do robalo, se o preço do fornecedor estiver muito elevado, o 

comerciante terá de vender o produto para os clientes com um valor elevado, 

resultando em prejuízo, e o pescado acaba ficando nas prateleiras. Já no caso 

da tilápia e do bijupirá a grande maioria afirma que os fornecedores não 

oferecem a oportunidade de compra do pescado, porém se estivessem 

disponível a um preço acessível adquiriam o produto (TABELA 6). 

Tabela 6-Distribuição de frequência dos entrevistados com relação aos fatores de restrição das 
espécies comercializadas em peixarias do litoral do Paraná. 

 

Espécie / 

Fatores de Restrição 

Tilápia Bijupirá Robalo 

Citações 

(Nº) 

Frequência  

     (%) 

 

Citações 

(Nº) 

 

Frequência 

(%) 
Citações 

(Nº) 

Frequência  

     (%) 

 

Qualidade do produto 

ofertado no mercado 
0 0 0 0 8 38.1 
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Preço muito caro 

 

 

0 0 0 0 9 42.9 

Não existe procura de 

robalos por parte dos 

clientes desse 

estabelecimento 

 

3 14.3 13 61.9 3 14.3 

Meus fornecedores não 

disponibilizam essa 

espécie de peixe 

 

14 66.6 5   23.9 1 4.7 

 

Outro. Definir 

 

4 19.1 3  14.2 0 

 

0 

 

 

Total 
21 100,0% 21  100,0% 21 100,0% 

 

 

 

 

A aquicultura está representando mais de 40% da produção mundial de 

peixes, porém um dos principais problemas do setor é o preconceito quanto ao 

seu paladar (MuscatOman, 2005). Na opinião dos donos das peixarias 

paranaenses, hoje a aquicultura possui três realidades para o consumidor: a 

diferença entre o preço do peixe de cultivo e o peixe da pesca extrativista; o 

preconceito sobre um peixe que não é “do mar” e a realidade das reservas de 

pescados do ambiente natural,que estão se esgotando. Com isso alguns donos 

de estabelecimentos trabalham com produtos oriundos da aquicultura e iludem 
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clientes dizendo serem produtos da pesca comercial. Por outro lado, outros 

continuam com preconceito referente aos animais cultivados por pensarem que 

o sabor é ruim ou até mesmo que o uso de hormônios pode acarretar 

problemas a saúde humana.Houve grande diferença estatística referente à 

procedência do pescado (p=0,0). É importante destacar que 52,4 % dos 

entrevistados não priorizam a origem desde que tenha a qualidade padrão da 

peixaria e que sejam competitivos no preço (TABELA 7). 

Tabela 7-Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à procedência das espécies 
comercializadas em peixarias do litoral do Paraná. 

 

Tem preferência por 

 

 

Citações 

 

Frequência 

 

Produtos da maricultura 

e/ou piscicultura 

(cultivados) 

 

 

2 

 

9,5 

Produtos da pesca 

extrativista 

 

8 38,1 

Tanto faz desde que tenha 

qualidade 

 

8 38,1 

Tanto faz desde que tenha 

o melhor preço 

 

3 14,3 

Total: 21 100% 
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Cerca de 99% dos pescadores do mundo são de pequena escala, os 

quais são responsáveis por praticamente a metade da produção mundial de 

pescado (BERKES et al., 2001).Segundo a análise de chi quadradofeita 

referente à relação comercial dos entrevistados com os fornecedores seu 

resultado é muito significativo (p=0,0). A grande maioria dos estabelecimentos 

da região do litoral paranaense possuem contrato informal (66,6 %) com 

pequenos produtores ou pescadores da região ou com intermediários. O 

pescador captura seu pescado e no dia é oferecido aos donos das peixarias 

ocorrendo de forma similar com os maricultores da região (TABELA 8). 

 

Tabela 8-- Distribuição de frequência dos entrevistados com relação ao relacionamento com 
fornecedores em peixarias do litoral do Paraná. 

Principal critério que o 

estabelecimento leva em 

consideração no relacionamento 

com os fornecedores de 

pescados 

 

Citações 

Nº 

Frequência 

% 

 

Contrato formal de fornecimento 

com um produtor 

(maricultor/piscicultor/pescador) 

 

 

2 

 

9,6 

Contrato informal de fornecimento 

com um produtor 

(maricultor/piscicultor/pescador) 

 

9 42,8 

Contrato formal de fornecimento 

com um 

intermediário/atacadista/distribuidor 

 

0 0 

Contrato informal de fornecimento 

com um 

intermediário/atacadista/distribuidor 

 

5 23,8 

Não tem um fornecedor fixo – 

compra de quem atender suas 

exigências em relação preço e 

5 23,8 
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qualidade 

 

Outro. Especificar 

 

0 0 

Total: 21 100% 

 

 

 

 

Segundo o Programa de Fortalecimento da Gestão Regionalizada da 

Aquicultura e Pesca do Rio Grande do Sul (SEAP, 2007), 46% do pescado 

comercializado na região é proveniente do próprio estado, sendo considerados 

produtos de qualidade e com boa aceitação pelo consumidor.Já na região 

litorânea do Paraná mais da metade dos estabelecimentos buscam pescados 

em outras regiões do estado, para suprir a escassez do produto na região ou 

procurando preços mais baratos quando comprado em maior quantidade 

(FIGURA 5). 

 

Figura 5-Distribuição de frequência dos entrevistados com relação à procedência dos produtos 
adquiridos em peixarias do litoral do Paraná. 

 

 

Capturado e/ou 
cultivado no 

município sede do 
estabelecimento

Compra de outros 
municípios e/ou 

outras regiões do 
estado

55%
45 %

Procedência dos produtos adquiridos 
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O litoral do Paraná possui elevado potencial para o cultivo de peixes em 

gaiolas flutuantes dentro das baias ou mesmo em sistemas de mar aberto. 

Tanto o robalo como o bijupirá já estão sendo estudados em diferentes centros 

de pesquisa do Brasil. O desenvolvimento da aquicultura industrial, ou mesmo 

a partir de pequenos produtores, poderá ter um impacto significativo na 

comercialização de pescados no litoral do estado. A tilápia, apesar de ser um 

peixe de água doce, se posicionou como um produto com potencial de 

comercialização seguindo a tendência nacional e mundial observado nos 

últimos anos. 

5. CONCLUSÃO 

 

As peixarias no litoral paranaense estão em atividade o anotodo, com 

uma percentagem importante dos proprietários residindo junto ao comercio, 

sendo a maioria de pequeno porte e com mão de obra familiar.  

Praticamente nenhuma comercializa tilápia e bijupirá por problemas de 

abastecimento.Entre as espécies analisadasno presente trabalho, o robalo é o 

peixe mais ofertado. 

Os donos das peixarias julgam a carne da tilápia como comum ao 

contrário do robalo e o bijupirá que é considerado carne nobre. Não priorizam a 

origem do pescado desde que tenha uma ótima qualidade e que sejam 

competitivos no preço. 
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ANEXO 

 

 

 

Questionário: 

 

Data: 

Nome do entrevistado: 

Nome do estabelecimento: 

Bairro: 

E-mail: 

 

Foram realizados e analisados os seguintes questionários:  

1. Volume por grupos de espécies mais comercializadas no VERÃO 

A.( )  Peixes de água doce 

B.(     )  Peixes de água salgada 

C.(     )  Moluscos – mexilhões ou mariscos, ostras, vieiras, lula, polvo 

D.(     )  Crustáceos – camarões, lagosta, lagostim 

E.(     )  Outros – siri, caranguejo, etc. 

 

2. Qual a imagem que você tem do robalo? 

A.(  ) Um peixe como outro qualquer 

B.(  ) Um peixe nobre 

C.(  ) Permite a elaboração de pratos especiais 

D.(  ) Outro. Definir _______________________________________________ 

 

3. Qual a imagem que você tem do Bijupirá? 

A.(  ) Um peixe como outro qualquer 
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B.(  ) Um peixe nobre 

C.(  ) Permite a elaboração de pratos especiais 

D.(  ) Outro. Definir ____________________________________________ 

 

4. Qual a imagem que você tem da Tilápia? 

A.(  ) Um peixe como outro qualquer 

B.(  ) Um peixe nobre 

C.(  )  Permite a elaboração de pratos especiais 

D.() Outro. Definir 

__________________________________________________ 

 

5. Esse estabelecimento vende robalos? 

A.(  ) Sempre temos o peixe disponível 

B.(  ) Sempre que conseguimos abastecer, é um peixe mais difícil de encontrar 

C.(  ) Somente nos meses de verão 

D.(  )  Não  

 

6. Esse estabelecimento vende Bijupirás? 

A.(     ) Sempre temos o peixe disponível 

B.(     ) Sempre que conseguimos abastecer, é um peixe mais difícil de 

encontrar 

C.(     ) Somente nos meses de verão 

D.(     ) Não  

 

7. Esse estabelecimento vende tilápias? 

A.(     ) Sempre temos o peixe disponível 

B.(   ) Sempre que conseguimos abastecer, é um peixe mais difícil de encontrar 
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C.(   ) Somente nos meses de verão 

D.(     ) Não 

 

8. Qual a quantidade de robalos costuma comprar (por compra)? 

A. (  ) Até 5  

B. (   ) Entre 30,1 e 50,0 kg     

C. (  ) Varia muito, de acordo com a disponibilidade do meu fornecedor 

D. (  ) Entre 5,1 e 15 kg  

E. (  )  Mais de 50,0 kg     

F. (   ) Entre 15,1  e 30 kg     

 

9. Qual a quantidade de Bijupirás costuma comprar (por compra)? 

A.(  )  Até 5 kg                         

B.(  )  Entre 30,1 e 50,0 kg      

C.(  ) Varia muito, de acordo com a disponibilidade 

D. (  ) Entre 5,1 e 15 kg  

E. (  )  Mais de 50,0 kg     

F.(  ) Entre 15,1  e 30 kg 

 

10. Qual a quantidade de tilápias costuma comprar (por compra)? 

A. (  ) Até 5 kg                        

Entre 30,1 e 50,0 kg      

C. (  ) Varia muito, de acordo com a disponibilidade do meu fornecedor 

D. (  ) Entre 5,1 e 15 kg             

E. (  ) Mais de 50,0 kg  

F. (  ) Entre 15,1  e 30 kg 

 

11. Seus clientes costumam procurar (comprar) robalos? 

A.(     )    E um dos peixes mais procurados  

B.(  ) Com a mesma intensidade que procuram (compram) outros peixes 

classificados   como nobres (congro, badejo, linguado, salmão) 
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C.(     )   E um peixe pouco procurado, as vezes alguém pede 

D.(     )   Dificilmente alguém procura por robalos 

E.( ) Outro. Definir 

__________________________________________________ 

 

12. Seus clientes costumam procurar (comprar) bijupirá? 

A.(      ) E um dos peixes mais procurados  

B.(  ) Com a mesma intensidade que procuram (compram) outros peixes 

classificados  como nobres (congro, badejo, linguado, salmão) 

C.(     ) E um peixe pouco procurado, as vezes alguém pede 

D.(     ) Dificilmente alguém procura por bijupirá 

E.(    ) Outro. Definir _______________________________________________ 

 

13. Área física do estabelecimento  

A.(     )  Até 20 m2 

B.(     )  Entre 21 e 50 m2 

C.(     )  Entre 51 e 100 m2 

D.(     )  Entre 101 e 200 m2 

E.(     )  Mais de 201 m2 

 

14. Número de empregados fixos 

A.(     )  Até 3 

B.(     )  Entre 4 e 5 

C.(     )  Entre 6 e 10 

D.(     )  Entre 11 e 20 

E.(     )  Mais de 21 

F.(     )  Não tem empregados fixos, trabalha apenas com a família 
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15. Cite em ordem de importância os três principais critérios que este 

estabelecimento leva em consideração na escolha dos fornecedores de 

pescados? 

A.(  )  Qualidade do produto - avaliada sob o aspecto visual 

B.(  )  Origem do produto - se da pesca extrativista ou de cultivo (ou regiões) 

C.(  )  Atendimento 

D.(  )  Preço 

E.(  )  Condições de pagamento 

F.(  ) Variabilidade e quantidade ofertada 

G. (  )  Regularidade no fornecimento 

H.(  )Empresa legalizada - com condições de fornecer um documento fiscal – 

recibo, nota, etc. 

I.(  )  Fornecer o produto padronizado e classificado 

J.(  ) Fornecer o produto em embalagens adequadas 

K.(  )  Outro. Especificar ________________________________________ 

 

16. Qual o principal critério que este estabelecimento leva em consideração no 

relacionamento com os fornecedores de pescados?  

A.( ) Contrato formal de fornecimento com um produtor 

maricultor/piscicultor/pescador 

B.( ) Contrato informal de fornecimento com um produtor 

(maricultor/piscicultor/pescador) 

C.( ) Contrato formal de fornecimento com um 

intermediário/atacadista/distribuidor 

D.( ) Contrato informal de fornecimento com um 

intermediário/atacadista/distribuidor  
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E.(    )  Não tem um fornecedor fixo – compra de quem atender suas exigências 

em relação  a preço e qualidade 

F.(     )  Outro. Especificar _______________________________________ 

 

17. Procedência/origem dos pescados adquiridos 

A.(     )  Capturado e/ou cultivado no município sede do estabelecimento 

B.(     )  Compra de outros municípios e/ou outras regiões do estado 

C.(     )  Compra de outros estados 

D.(     )  Importa o produto de outros países 

 

18. Tem preferência por 

A.(     )  Produtos da maricultura e/ou piscicultura (cultivados) 

B.(     )  Produtos da pesca extrativista 

C.(     )  Tanto faz desde que tenha qualidade  

D.(     )  Tanto faz desde que tenha o melhor preço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


