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A pesca artesanal do litoral do Paraná é uma atividade 
passada de geração para geração. Inspirada em conhecimentos 
tradicionais e utilizando embarcações e equipamentos de 
pequena escala, a técnica e o conhecimento sobre o mar 
são primordiais. A promoção de boas práticas na pesca e o 
fortalecimento das comunidades visa a manutenção dos modos 
de vida dessas comunidades pesqueiras.

Uma das maneiras de fortalecer e incentivar a atividade na 
região é tornar mais acessível as informações a respeito da 
pesca realizada nas comunidades tradicionais caiçaras, bem 
como suas principais espécies-alvo (ainda sem informação 
nutricional na bibliografia e pouco conhecidas e consumidas 
pelo público do Paraná). 

Com esse impacto positivo, aumentam-se 
as chances da construção de um cenário social, 
econômico, cultural e ambiental positivo 
para os diversos atores envolvidos.

da pesca
artesanal

             CONHECENDO E PREPARANDO 
       OS PESCADOS PARANAENSES

pra sua mesa:pra sua mesa:
Espera-se, com este livro, apresentar a rica diversidade dos 
recursos pesqueiros do estado, estimular o consumo de produtos 
locais diretamente das comunidades pesqueiras e promover 
dentro delas o empoderamento para uma produção mais 
responsável, que tem por consequência a agregação de valor ao 
produto artesanal e a recuperação dos estoques pesqueiros. 

Este livro documenta receitas e conhecimentos culinários 
tradicionais das famílias de comunidades pesqueiras do litoral 
paranaense, bem como receitas elaboradas por consumidores 
da Olha o Peixe e por cozinheiros que atuam no Paraná, 
parceiros da empresa. 

Além disso, nosso livro apresenta a você as informações 
nutricionais de cada pescado, mostrando como é possível 
comer bem e de forma saudável, consumindo diretamente de 
pequenos produtores locais.

Desejamos as todas e todos uma boa leitura e momentos 
incríveis conhecendo e preparando os pescados paranaenses, 
da pesca artesanal direto pra sua mesa.
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O litoral do Paraná é composto por sete municípios, distribuídos 
ao longo da costa em regiões de praias, baías, manguezais e 
ilhas. Além de ser uma região onde encontramos mata atlântica 
em um dos seus trechos de maior preservação, também é 
território de comunidades tradicionais que têm seus modos 
de vida ligados a terra e ao mar. Conhecidos como caiçaras, 
possuem uma cultura diversa como a natureza do nosso litoral.

Nos últimos anos, alguns integrantes dessas comunidades 
passaram a se reconhecer como comunidade pesqueira 
artesanal, visto que seus antigos modos de vida e de manejo 
da natureza (agricultura de subsistência, diversas estratégias 
de pesca, caça, extrativismo de madeira) foram limitados pela 
legislação das Unidades de Conservação e pela transformação 
dos territórios através da urbanização de alguns municípios. 

A fim de representar a diversidade das comunidades, pescarias 
e uso dos pescados, escolhemos 13 comunidades pesqueiras 
para compor junto a outras receitas o nosso livro! Na próxima 
página veja um mapa ilustrado com as comunidades e os 
pescados para cada comunidade:

Agradecemos todos os envolvidos que oportunizaram 
a realização desse livro e compartilharam receitas e 
conhecimentos que compõem a história do nosso litoral! 

COMUNIDADES 
PARTICIPANTES
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Com o intuito de promover a riqueza de espécies presentes 
no nosso litoral, escolhemos pescados que representam as 
diversas estratégias de pesca e os diferentes territórios 
pesqueiros da região. 

Não foram incluídas no projeto as espécies que estão em lista de 
ameaçadas de extinção (como pargo, garoupa e várias espécies 
de cação); que possuem risco à saúde humana (como o baiacu, 
devido a toxina presente em sua bexiga ou a corvina, que possui 
elevada taxa de parasitismo) e as que não ocorrem com grande 
abundância no litoral do Paraná (como anchova e olho de boi). 

PESCADOS ESCOLHIDOS

Assim chegamos a 22 pescados, que serão 
apresentados ao longo do livro por meio de suas 
características biológicas, informações nutricionais 
e sugestões de receitas para seu preparo.
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Estar ameaçada de extinção significa que uma espécie está 
prestes a deixar de existir. Isso pode até não parecer tão grave 
quando se corre o risco do desaparecimento de 1 espécie em 
meio a tantas outras, mas a verdade é que os danos causados 
ao ambiente podem ser muito maiores do que se imagina, tanto 
por consequências ecológicas quanto pela ausência da espécie 
como alimento para a sociedade ou fonte de renda para 
comunidades pesqueiras. 

As espécies que se encontram nessa situação de vulnerabilidade 
são tantas que há uma lista com todos os animais que correm risco 
de extinção no planeta, e lá se encontram algumas espécies de 
cação, como a mangona (Carcharias taurus), de raias, como a 
raia chita (Atlantoraja castelnaui), o Mero (Epinephelus itajara), 
o pargo (Pagrus sp.), os chernes e garoupas (Epinephelus sp.), 
a miraguaia (Pogonias cromis)  e várias outras. Essas listas 
completas você pode acessar por meio dos sites do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em 
nível nacional, ou da União Internacional para a Conservação 
da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), em nível mundial. 

Outras medidas também podem ser adotadas para reduzir 
o impacto ambiental do nosso consumo de pescado, como o 
respeito aos períodos de defeso e aos tamanhos de captura 
das espécies. Respeitando essas medidas, reduzimos as 
possibilidades de extinção das mesmas.

Os períodos de defeso são estabelecidos durante os meses 
em que as espécies estão reproduzindo, desovando ou ainda 

Porque não consumir 
espécies ameaçadas de 
extinção?

durante o crescimento de seus pequenos filhotes. Para que ela 
consiga aumentar ou manter a quantidade de indivíduos frente 
ao consumo de pescados, esses períodos devem ser respeitados 
por pescadores, comerciantes e consumidores. Abaixo, alguns 
períodos de defeso para espécies que ocorrem no Paraná:

NOME POPULAR             NOME CIENTÍFICO   DEFESO

Bagre, Rosado

Camarões - Rosa

Camarão - Branco

Camarão Sete - 
Barbas

Camarão Santana 
ou Vermelho

Camarão Barba 
–Ruça

Caranguejo 
– Uçá

Ostra

Robalo

Tainha

Genidens genidens;
Genidens barbus;

Cathorops agassizii

Farfantepenaeus 
paulensis e F. brasiliensis

Litopenaeus schmitti

Xiphopenaeus kroyeri

Pleoticus muelleri

Artemesia longinaris

Ucides cordatus

-

Centropomus undecimalis
Centropomus parallelus

Mugil liza

01/Janeiro 
a 31/Março

01/Março 
a 31/Maio

15/Novembro a 
15/Janeiro

01/Abril a 31/
Maio

01/Outubro a 
30/Novembro

(machos e fêmeas)
01/Dezembro a 
31/Dezembro

(somente fêmeas)

18/Dezembro a 
18/Fevereiro

01/Novembro a 
31/Dezembro

01/Agosto 
a 30/Abril
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Essa pergunta sempre é feita e possui uma resposta não tão 
simples. É sabido que os frutos do mar são fontes riquíssimas 
de proteínas, vitaminas (como a A e a C), micronutrientes (como 
ferro, iodo, zinco e cálcio) e ácidos graxos (como o famoso Ômega 
3) essenciais na manutenção de uma boa saúde. Dessa forma, 
o aumento na procura por esses alimentos está associada à 
busca por uma alimentação mais saudável e balanceada. Mas é 
necessário que alguns cuidados básicos sejam tomados durante 
a escolha do seu pescado. 

Consumir um pescado vindo diretamente do mar é maravilhoso, 
mas nem sempre isso é viável. Apesar disso, é possível consumir 
um pescado fresquinho mesmo depois de um tempo posterior à 
sua captura, basta armazená-lo da maneira correta. 

Qual o pescado ideal 
para consumo?

Já o limite de tamanho de captura é uma medida adotada para 
garantir que somente os indivíduos adultos sejam capturados 
e comercializados. Respeitar essa medida também é uma forma 
de garantir que essas espécies se reproduzam e perpetuem por 
muito tempo em nossos oceanos! 

Se o pescado for consumido de imediato, uma opção viável e 
recomendada,  é acondicionar o pescado em gelo escama (em 
proporção de 1 kg de pescado para 0,5 kg de gelo) e consumi-
lo em até 48h. Dessa forma, não é necessária a utilização de 
nenhum conservante (ação não recomendada pela Olha o 
Peixe, devido à toxicidade, potencial patogênico e alérgico dos 
mesmos) e seu pescado se manterá com excelente qualidade. 
No caso do consumo não tão imediato, o congelamento também 
é indicado, basta conservar seu peixe no congelador. 

O congelamento inibe o crescimento de microorganismos 
responsáveis pela decomposição do pescado. Por isso, é 
indicado que o pescado seja armazenado a temperaturas 
abaixo de -18°C e só ser descongelado na véspera de seu 
preparo, passando-o para a geladeira.  
 
Para identificar um pescado de qualidade, 
a Olha o Peixe te dá algumas dicas: 

- Cor do produto: não compre pescados amarelados ou 
esbranquiçados.
- Brânquias (guelras): devem estar avermelhadas ou róseas, 
úmidas e bem limpas. 
- Olhos: precisam estar brilhantes e salientes! 
- Pele: mesmo que coberta por escamas, deve estar firme, com 
cores e reflexo. Você pode pressionar a superfície do corpo e 
quando retirar o dedo, se não houver marcas, significa que o 
pescado está em boa condição de conservação. 
- Odor: deve ser suave. Não escolha peixes com cheiro forte ou 
desagradável, que estejam com cheiro ácido ou de amônia.
- Condições gerais: Secreções e presença de outros 
microorganismos sinaliza que o pescado já está em estágio de 
decomposição e seu consumo não é recomendado!
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É importante se atentar também ao período da safra de cada 
espécie, isso porque se ela só ocorre no verão e você a compra no 
inverno, é provável que esteja consumindo um pescado armazenado 
há alguns meses, por isso, prefira os pescados da época. 

Dê preferência a 
pesca artesanal local. 

Suas escolhas 
fazem a diferença!

São famílias que vivem exclusivamente da 
renda da comercialização do pescado. 
Escolher comer o que a pesca artesanal 
produz é contribuir com a redução da 
desigualdade social e situação de 
vulnerabilidade de muitas famílias, 
promover a economia local e valorizar 
uma rica tradição. 

Anatomia 
dos peixes

De maneira simples e popular, as partes de um peixe são conhecidas 
por nadadeiras, cauda, cabeça, escama e vísceras. Abaixo segue a 
anatomia dos peixes.

Ilustração adaptada do livro:
BERNARDES, Roberto Ávila. Peixes da Zona Econômica Exclusiva da região 
sudeste-sul do Brasil: levantamento com armadilhas, pargueiras e rede de 
arrasto de fundo. Edusp, 2005.

NARINAS

OLHOS

NADADEIRA
DORSAL ESPINHOSA

NADADEIRA
DORSAL MOLE

NADADEIRA
CAUDAL

NADADEIRAS
PÉLVICAS

NADADEIRAS
PEITORAIS

BOCA

NADADEIRA ANAL
ANÚSESCAMAS

PEDÚNCULO

LINHA LATERAL

OPÉRCULO
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corte dos peixes

Em posta:

A posta é um corte mais grosso, 
real izado perpendicularmente a 
espinha do peixe. É aproveitado a maior 
parte do pescado, sendo que ao meio 
da posta restam apenas fragmentos 
da espinha central do peixe, que pode 
ser facilmente removida com o peixe 
já cozido. Esse corte é ideal para se 
preparar moquecas e cozidos ou assado 
no forno ou ainda churrasqueira. 

Filé:

No filé, a carne é retirada da espinha 
central do peixe, realizando um corte 
em paralelo a ela. O filé é retirado ao 
longo das laterais do peixe. Esse tipo 
de corte é o mais comum e pode ser 
preparado de diversas maneiras, sendo 
a melhor opção para quem não gosta 
de espinhos na carne. 

TIPOS DE CAMARÃO

Espalmado:

O peixe espalmado tem as vísceras, 
escamas e cabeça removida, restando 
apenas o tronco do peixe. O tronco por 
sua vez é aberto ao meio, descolando 
a carne das espinhas. O resultado é 
um peixe cortado ao meio com a carne 
interna exposta. O peixe espalmado 
é um corte comum quando o objetivo 
é assar o peixe, seja em forno ou 
churrasqueira.

Camarão inteiro:
Não se remove nenhuma parte do camarão, 
ele apenas é higienizado e embalado.

Camarão sem cabeça:
Retira-se apenas a cabeça do camarão, 
onde ficam as antenas, rostro e 
cefalotórax. A casca que reveste o corpo 
do camarão e o rabo permanecem. 

Camarão limpo:
Para se ter um camarão limpo é retirada 
a cabeça, casca e rabo, restando 
apenas a carne.
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TEMPO DE PREPARO: 2 horas              RENDIMENTO: 2 porções

ATUNZINHO / BONITO
(Katsuwonus pelamis | Auxis thazard) 
  Safra: Todo o ano          Arte de pesca: Cerco de rede alta 

  Status de conservação: Menor preocupação (LC) 

Geralmente é encontrado na superfície em oceanos de todo 
o mundo. Se alimenta de peixes, crustáceos, cefalópodes e 
moluscos. Serve de alimento para outros peixes, incluindo os 
próprios atuns.

INGREDIENTES:

500 g de filé de 
atunzinho (com pele)
1 macaxeira (mandioca) 
de aprox. 30 cm
1 xícara de arroz negro
2 xícaras de água
½ talo de alho-poró
½ cebola
20 ml de óleo de 
girassol

Atunzinho com 

e arroz negromacaxeiramacaxeira

1 limão siciliano
50 ml de suco de limão 
siciliano
- Manteiga
- Pimenta-biquinho
- Gergelim preto e branco
- Cebolinha
- Sal
- Pimenta-do-reino

Clientes: Guilherme Coqueiro 
e Eduarda Ximenes | Estudantes | 
Pontal do Paraná
ORIGEM RECEITA: Nordestina

MODO DE PREPARO:

1 - Pré-aqueça o forno a 250ºC por cerca de 40 minutos. Em um 
recipiente, tempere o filé de atunzinho com sal, pimenta-do-
reino e limão de siciliano. Reserve. 
2 - Descasque a macaxeira, corte-a em rodelas (espessura de 
2 cm de altura) e cozinhe por 15 minutos em água fervente. 
Escorra, acomode em uma assadeira e pincele manteiga. Retire 
quando estiver bem dourada e crocante.
3 - Em uma frigideira com óleo, sele o filé de atunzinho com a pele 
voltada para baixo, ao fogo alto. Quando a pele estiver crocante, 
vire o peixe e sele rapidamente o outro lado, sem deixar secar muito. 
Tire o filé de atunzinho da frigideira e acomode sobre a macaxeira 
na travessa, com a pele virada para cima. 
4 - Na mesma frigideira, refogue com o mesmo óleo a cebola 
picada e o alho-poró cortado em rodelas finas. Acrescente 
o suco de limão de siciliano e misture bem. Desligue o fogo e 
acrescente a manteiga. Mexa até derreter. Tempere com sal e 
pimenta-do-reino a gosto. Vire o filé de atunzinho, de modo que 
a pele fique voltada para baixo. 
5 - Coloque esse refogado sobre o peixe e leve a assadeira ao 
forno por mais 10 minutos. Enquanto isso, ferva 2 xícaras de 
água para 1 xícara de arroz negro. Tempere com sal. Finalize 
com raspas de limão siciliano. 
6 - Retire o filé de atunzinho com macaxeira do forno, polvilhe 
com gergelim, cebolinha e pimenta-biquinho. Bom apetite! :)
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TEMPO DE PREPARO: 10-15 min          RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 20 min               RENDIMENTO: Variado
INGREDIENTES:

1 Kg Atunzinho
30 g Manteiga
50 ml Azeite de oliva
- Sal (3 pitadas)
- Sal rosa (2 pitadas)
- Pimenta do Reino 
(1 pitada)

Posta de Atunzinho  

com coentro

- Limão (a gosto)
- Coentro (algumas folhas)

Quem não gostar de coentro 
pode substituir por salsinha, 
manjericão ou alfavaca

na manteigana manteiga

MODO DE PREPARO:

1 - Cortar o peixe em postas. 
2 - Pré aquecer o azeite em uma frigideira, em seguida adicione 
a manteiga, espere derreter e cuidadosamente adicione as 
postas (normalmente adiciono o sal e a pimenta do reino depois 
de dourar um lado das postas para que o peixe solte o mínimo 
de água possível). 
3 - Jogue um pouco de folhas de coentro na manteiga com óleo 
alguns segundos antes de desligar o fogo. 
4 - Espremer limão à gosto e adicionar folhas de coentro 
frescas. Servir com arroz branco, salada ou como aperitivo.

Cozinheiro: Rômulo Riskalla  
Pousada Beehouse 
PARANAGUÁ - ILHA DO MEL

INGREDIENTES:

1 Atum médio (1 a 1,2 kg)
4 tomates
2 cebolas
1 maço de cheiro verde

Atum na 

1 copo americano de vinagre
1 copo americano de azeite
1 colher de sobremesa de sal

MODO DE PREPARO:

1 - Picar os tomates, cebola e o cheiro verde e misturar. 
2 - Cortar o peixe em postas. 
3 - Na panela de pressão intercalar camadas do tempero 
e de peixe, iniciando pelos temperos. Fazer até finalizar os 
temperos e o pescado. Ao finalizar as camadas, acrescentar 
o sal, o azeite e o vinagre. 
4 - Deixar cozinhar por 20 minutos na panela de pressão.

Sugestão: Pode acompanhar arroz branco, pão ou salada. Pode 
ser conservado na geladeira em pote fechado. Para congelar, 
retire o caldo, e congele, quando for consumir acrescente azeite 
para recuperar o caldo.

panelapanela

Pescadores: Maria e Braz |  Ipanema – Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: Receita inventada pelo 
próprio Braz, para aproveitar o Atum.
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TEMPO DE PREPARO: 90 min               RENDIMENTO: 5 porções

BACUCU / sururu / MARISCO 
DE MANGUE / BICO DE OURO
(Mytella guyanensis) 
  Safra: Todo o ano   Status de conservação: Não avaliado/Pouco estudado 

  Arte de pesca: Coleta manual. Extrativismo em bancos naturais, 
  a atividade de coleta tem quase sempre o envolvimento familiar. 
  
É encontrado principalmente nas raízes da árvore Avicennia, 
em mangues e estuários ao longo da costa brasileira sendo 
muito abundante no interior das baías do litoral paranaense. 
Apresenta coloração variável entre alaranjado e vermelho nas 
fêmeas, branco ou marrom claro nos machos e sua concha é 
fina e triangular de cor marrom.  

INGREDIENTES:

500 g de bacucu 
desconchado
5 abóboras tipo paulista que 
caibam na palma da mão 
(aprox. 8cm de diâmetro)
5 colheres (sopa) de 
requeijão cremoso
2 limões para caldo
1 cebola de cabeça
1 pimentão vermelho ou 
amarelo
2 tomates maduros
5 dentes de alho

Bacucu na minha 

1 pedaço (2 cm) de gengibre 
fresco
1 pedaço (2 cm) de açafrão da 
terra ou uma colher (chá) de 
açafrão em pó
- Azeite de oliva
- Sal
- Orégano
- Cebolinha verde
- Salsinha verde
3 pimentinhas malagueta 
frescas ou molho concentrado 
de pimenta (a gosto)

      abobora      abobora

CLIENTE: Luciene Correa Lima | Professora 
universitária | Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: O que mais gosto de fazer quando 
cozinho é propor combinações pouco convencionais 
de ingredientes ou de substituí-los sem planejamento. 
Também gosto de usar o que tenho em casa no 
momento, então acho que minhas receitas vêm 
da vontade de experimentar, de apreciar sabores 
desconhecidos. O que não gosto é de censura ou regras 
rígidas quando sou a piloto do fogão. Se disser que 
só pode usar o ingrediente tal, descurto logo a futura 
comida. Sempre dou uma avacalhada na receita anterior 
para ver novos resultados [se quiser, pode chamar isto de 
inovação hahaha]. A base do refogado não é novidade, 
sempre tem cebola, alho e temperinhos diversos. Adoro 
cozinhar pescado, incluindo moluscos, que são fáceis de 
preparar e vão bem em qualquer tempo.

MODO DE PREPARO:

1 - Lave as abóboras. Corte as partes alongadas (pescoço) e na 
parte larga (cumbuca) faça um orifício para retirar as sementes. 
Coloque as cumbucas de ponta cabeça em uma panela larga 
e funda. Adicione água à panela até que as cumbucas fiquem 
parcialmente mergulhadas. Não cubra o fundo delas! Adicione à 
água uma pitada de sal, ligue o fogo e deixe ferver por 20 minutos 
ou até quando as abóboras estiverem macias (teste a maciez com 
uma faca de mesa introduzida na lateral da cumbuca). 
2 - Coloque o bacucu em uma tigela e enxágue-o com água 
fresca para ficar soltinho. Misture ao bacucu o caldo dos limões 
e deixe descansar, enquanto preparamos o picadinho dos 
demais ingredientes. 
3 - Em outra panela funda, use 4 colheres de azeite quente para 
dourar o alho e a cebola. Acrescente pimentão, gengibre, açafrão, 
tomates e uma colher (chá) de sal. Usando escumadeira, retire o 
bacucu do descanso e junte-o ao refogado. Acrescente, por fim, 
pimentas, salsinha e orégano. Misture bem, abaixe o fogo, tampe a 
panela e deixe ferver por 10 minutos. 
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TEMPO DE PREPARO: -                          RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 20 min              RENDIMENTO: 4-6 porções

4 - Retire as abóboras do cozimento com uma escumadeira, 
coloque-as de boca para cima em uma base (pratinho) para servir. 
Imediatamente recheie cada cumbuca com uma colher de requeijão 
espalhando-o e escavando levemente as paredes internas da 
abóbora. Complete o recheio com colheradas do molho de bacucu. 
Decore com cebolinha ou outras ervas de sua preferência. Sirva!

INGREDIENTES:

3 litros de sururu (bacucu)
200 g de tomates picados
200 g de cebolas picadas  
50 g de manteiga
3 dentes de alho picados 
1,5 litros de água 

DE SURURU 

50 g de cheiro verde picado
- Shoyo à gosto
- Hondashi à gosto
- Sal e pimenta à gosto
30 g farinha de trigo (se 
necessário)

     caldinho     caldinho

MODO DE PREPARO:

1 - Lave bem os sururus e coloque-os para cozinhar em uma 
panela com um ou dois copos de água (só pra não queimar o 
fundo no início do cozimento). Ao levantar fervura e perceber que 
as conchas do sururu já se abriram, escorra todo o caldo, peneire 
e reserve. Tire a carne do sururu das conchas e também reserve. 

COZINHEIRA: Roseli Marquete 
Sítio Sambaqui | Guaratuba 

INGREDIENTES:

500 g de bacucu 
- Azeite de oliva, suficiente 
para refogar a cebola e alho
3 dentes de alho grandes
1 cebola grande
2 tomates bem maduros
½ pimentão vermelho

de SURURU 

 ½ pimentão amarelo 
½ pimentão verde
2 xícaras grandes de farinha 
de milho flocada, ou outra de 
sua preferência
- Sal a gosto

2 - Em uma panela refogue na manteiga a cebola, o tomate e o 
alho. Depois acrescente toda a carne do sururu limpo (pode picar a 
metade se quiser), o caldo dele coado e a água, deixando cozinhar 
por uns 10 minutos. Tempere com o sal, a pimenta, o shoyo e o 
hondashi ao seu gosto. 
3 - Para engrossar o caldo misture em um recipiente a farinha de 
trigo com ou pouquinho de água e vá adicionando aos poucos ao 
caldo até obter a consistência desejada. Finalizando, acrescente 
o cheiro verde picado, misture e sirva. Esse caldo pode ser 
congelado posteriormente.

farofafarofa

PESCADORA: Gisele Mesquita  
Guaratuba – Cabaraquara 
ORIGEM RECEITA: Essa receita foi 
inventada pela própria Gisele no intuito 
de inventar uma receita diferenciada 
para acompanhar o café da tarde para 
seus familiares e que devido ao sucesso 
é sempre preparada por ela. 
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TEMPO DE PREPARO: 1 hora                RENDIMENTO: 4 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Pique o alho, a cebola, tomates e pimentões, todos em cubinhos. Em 
uma panela grande refogue o alho e a cebola no azeite até estarem 
bem dourados. Adicione os tomates e os pimentões e misture.
2 - Acrescente o Bacucu e mexa até que esteja misturado com 
todo o refogado e então o tempere com sal. Quando o Bacucu 
estiver bem fritinho, acrescente aos poucos a farinha de milho 
enquanto mistura bem. É importante que a farinha de milho seja 
acrescentada aos poucos, para que umedeça enquanto absorve 
o sabor dos temperos refogados.
3 - Experimente e se achar necessário adicione mais sal ou farinha de 
milho, até que esteja em um ponto desejado e estará pronto para servir.

bagre
(Bagre bagre | Cathorops spixii) 
  Safra: Outubro - Dezembro          Arte de pesca: Fundeio

  Status de conservação: Não avaliado    

Vive principalmente no fundo do mar em áreas marinhas rasas. 
Apesar disso é comumente encontrado em ambientes de água 
salobra, principalmente na costa leste da América do Sul. 
Se alimenta de peixes pequenos e invertebrados. É um peixe 
achatado com dois pares de barbilhos no rostro, possui o corpo 
acinzentado e dois espinhos afiados nas nadadeiras laterais.

bagre  cozido  cozido

INGREDIENTES:

2 kg de bagre cortado 
em postas
2 a 3 tomates bem 
maduros
1 cebola grande
1 dente de alho grande
3 folhas de alfavaca

1 colher de sopa de extrato 
de tomate
1 colher de sopa de óleo
- Salsinha e cebolinha 
a gosto
- Sal a gosto
- Pimenta a gosto

CLIENTE: Maria Alice |  Curitiba 
ORIGEM RECEITA: Maria Alice e família. 
O prato sempre foi muito preparado na 
família da Maria Alice, mãe, avó e tias. 
É uma receita cotidiana do caiçara, sendo 
por eles, muito apreciada. Maria Alice e 
família são naturais de Paranaguá.

MODO DE PREPARO:

1 - Picar os temperos. Em uma panela grande, acrescentar o óleo e 
refogar o alho e a cebola. Adicionar o tomate e refogar. Adicionar 
o extrato de tomate e a alfavaca e aguardar formar molho. 
Adicionar as postas do peixe, e juntar o sal e a pimenta.
2 - Acrescentar água fervendo até cobrir o peixe e cozinhar por 
aproximadamente 20 minutos. Conferir a consistência do peixe. 
Após cozimento do peixe, acrescentar salsinha e cebolinha

Sugestões: Você pode acrescentar camarão a receita. Além disso 
você pode fazer o pirão no prato, individualmente, misturando o 
molho com a farinha de mandioca, ou ainda só tomar o caldinho, 
é uma delícia! Sirva o prato com arroz e salada.
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TEMPO DE PREPARO: 40-60 min           RENDIMENTO: 4 porções

INGREDIENTES:

1 kg de Posta de Bagre
1⁄2 limão
4 dentes de alho
4 cebolas
4 tomates
1 pimentão verde
1 pimentão amarelo
1 pimentão vermelho
600 g de palmito pupunha
5 bananas ouro

Moqueca de Bagre com

e Banana Ouro

1 pimenta dedo de moça
- Coentro, salsa e cebolinha 
a gosto
1L de leite de coco; 
100 ml de azeite de Dendê; 
200 ml de leite; 
- Sal a gosto
- Louro a gosto
- Pimenta preta a gosto

palmito pupunhapalmito pupunha

MODO DE PREPARO:

1 - Antes de picar os legumes, higienize-os, leve a churrasqueira e 
deixe “queimar” um pouco na brasa, isso vai dar a sua moqueca 
um gostinho especial.
2 - Em um refratário, coloque o leite e o limão espremido, 
acrescente o bagre e tempere com sal e pimenta preta. Deixe 
descansar na geladeira por 15 minutos então vire o bagre e deixe 
por mais 15 minutos.
3 - Os tomates e as cebolas, depois de assados, você pode cortar em 
canoinhas e os pimentões tire a pele e corte no formato desejado. 
4 - Corte o palmito pupunha em meia lua de 1cm e a banana ouro 
no comprimento. 
5 - Pique os alhos, a cebolinha, o coentro e salsa.

6 - Em uma vasilha faça um mix com os tomates, cebolas, 
pimentões, palmito, alho, cebola, coentro e a salsa e reserve.
7 - Coloque a panela para aquecer enquanto tira o peixe da geladeira.
8 - Quando a panela já estiver quente, acrescente o azeite de dendê 
e um pouco do mix de legumes que você havia reservado e por cima 
dessa camada de legumes, acrescente as postas de bagre. Faça 
mais uma camada dos legumes picados e mais uma de peixe.
9 - Depois que todo o peixe e os legumes forem acomodados na 
panela, acrescente uma pitada de sal, a pimenta dedo de moça 
picada, o louro e 1 litro de leite de coco. 
10 - Feche a panela e deixe no fogo alto até começar a ferver; 
Depois que ferver diminua para fogo médio e deixe cozinhando 
por 40 minutos.
11 - Antes de finalizar o cozimento, acrescente as bananas e misture.

Sugestão de acompanhamento: 
Arroz de coco queimado com salsa picada. 
Arroz de coco queimado com salsa: Refogue o alho e a cebola em 
óleo. Acrescente 2 folhas de louro, 2 xícaras de arroz, 4 xícaras 
de água e sal a gosto. Depois de pronto o arroz, tire da panela, 
colocar em um refratário e acrescente 200 g de coco queimado e 
a salsa picada a gosto. 

COZINHEIRA: Tatiane Niero
MANAKÁ Restobar
Pontal do Paraná
ORIGEM RECEITA: Receita 
criada para o livro com base 
em ingredientes do litoral
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TEMPO DE PREPARO: 50 min              RENDIMENTO: 8-10 porções

TEMPO DE PREPARO: 1h30                RENDIMENTO: 4 porções

de Guiri  cozido  cozido
INGREDIENTES:

5 kg de guiri* (bagre) 
2 cebolas picada
3 tomates picados
1 pimentão verde
1 pimentão vermelho
- Cheiro verde (a gosto)
- Alfavaca (a gosto)

3 colheres de sopa de colorau
1 banana (opcional)
- Sal a gosto

*Guiri é bagre de três esporas, 
dos vários tipos de bagres 
esse é o melhor.

MODO DE PREPARO:

1 - Corte a cebola, o tomate e os pimentões e acrescente em uma 
panela para refogar.
2 - Acrescente o colorau e vá adicionando a água aos poucos 
até dissolver o colorau e formar um molho e deixe ferver por 
aproximadamente 10 minutos.
3 - Depois que começar a ferver coloque as postas do guiri na 
panela, acrescente os temperos e deixe cozinhar por 30 minutos.
4 - Se quiser cozinhar a banana junto no caldo, espere o peixe 
estar cozido e coloque uma banana na panela.
5 - O cozido está pronto! É só servir e se deliciar!

Sugestão: O caldo do cozido pode ser aproveitado para fazer um 
pirão, basta acrescentar farinha de mandioca branca com uma 
parte do caldo em uma panela separada.
Sugestão de acompanhamentos: Farinha de mandioca branca, 
arroz, salada de alface e uma banana.

PESCADORA: Karina | Antonina - Ilha do Teixeira 
ORIGEM RECEITA: Receita de família (criada por 
sua irmã), mas com adaptações da própria Karina.

betara a 

INGREDIENTES:

1 kg de filé de Betara
8 bananas caturra
200 g de queijo muçarela 
em fatias

2 vidros de leite de coco 
- Temperos a gosto. 
Sugestões: sal, pimenta 
e limão

BETARA
(Menticirrhus americanus | Menticirrhus littoralis) 
  Safra: Outubro - Fevereiro   Arte de pesca: Caceio de fundo/Fundeio

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)   

A Betara é comum em ambientes costeiros, ocorrendo com 
frequência na zona de quebra das ondas. Vive sobre o fundo de 
areia ou lamacento ou ainda em fundo de areia dura parecido 
com a pescadinha, por isso é muito comum que sejam capturadas 
juntas. Pode se alimentar de pequenos crustáceos, invertebrados 
e peixes. Apresenta coloração acinzentada e marrom com a 
parte do dorso mais escuro e possui um barbilho na mandíbula 
inferior, que ajuda na identificação dessa espécie.

babitongababitonga

CLIENTE: Glaucia Marins |  Curitiba 
ORIGEM RECEITA: Receita 
inventada pela Glaucia, 
há 22 anos durante
 uma visita a praia. 
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TEMPO DE PREPARO: -                         RENDIMENTO: 2 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Tempere os filés de peixe com sal, pimenta, limão e demais 
temperos desejados e deixe marinar por 30 minutos.
2 - Disponha os filés em uma forma que possa ir ao forno.
3 - Sobre os filés coloque as bananas em fatias verticais. Cada 
banana deve dar duas fatias ou três.
4 - Sobre as bananas distribua as fatias de queijo muçarela.
5 - Derrame o leite de coco sobre o queijo. Coloque todo o leite de 
coco como se fosse um caldo.
6 - Coloque a forma no forno a  180° por pelo menos 20 a 30 minutos.
7 - Quando o queijo estiver bem derretido/gratinando retire e 
estará pronto ser servido

Sugestão: Sirva com arroz branco.

Creme de pupunha defumado 
com filé de Betara

      de coentro, pimenta 
vermelha, limão e manteiga

INGREDIENTES:

2 filés de Betara com a pele
1 palmito pupunha 
50 g de serragem de 
macieira
100 ml de creme de leite 
fresco
1 maço de coentro com os talos

1 pimenta dedo de moça sem 
as sementes 
1 dente de alho
- Suco de 1 limão 
100 g de manteiga 
- Sal e pimenta do reino a 
gosto

grelhado ao molho grelhado ao molho 

MODO DE PREPARO:

Preparo da Pupunha: 
1 - Asse a pupunha cortada ao meio no forno até amolecer. 
2 - Em uma panela própria para defumação, acrescente a serragem 
de macieira no fundo e defume a pupunha por 10 min e reserve.
3 - Com a ajuda do mixer bata a pupunha defumada, o creme 
de leite fresco temperado com sal e pimenta do reino. Aqueça a 
mistura em uma panela e reserve.
Preparo do molho:
1 - Derreta em fogo bem baixo a manteiga com o alho picado, não 
deixe a manteiga ficar em ponto de fritar, apenas deixe-a derreter 
para saborizar.
2 - Adicione os talos de coentro picado, suco de limão, pimenta 
dedo de moça picada bem fininha. 
3 - Tempere com sal e pimenta-do-reino.
4 - Depois que tudo estiver adicionado a manteiga, retire 
a mistura do fogo e com a ajuda de um batedor de arame, 
emulsione essa mistura.
Preparo do peixe:
1 - Em uma frigideira com azeite, coloque os filés de Betara com 
a pele para baixo, tempere com sal e pimenta do reino, e deixe 
em fogo baixo.
2 - Quando a parte de cima estiver esbranquiçada, o filé estará 
pronto. Não precisa virar. 

Sirva o creme de pupunha defumado, os filés de Betara e regue com 
o molho emulsionado. Finalize com coentro fresco picado.

COZINHEIRA: Claudia Krauspenhar
K.sa Restaurante | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Serra do mar chegando 
no nosso litoral e minhas origens de família. 
Fiz para o livro mas gostei tanto que vou 
por no cardápio do K.sa Restaurante.
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TEMPO DE PREPARO: 1 hora                 RENDIMENTO: 5 porções

TEMPO DE PREPARO: 30 min               RENDIMENTO: 2 porções

Peixe frito no 

INGREDIENTES:

1 kg de filé de betara
1 cebola
1 dente de alho
1 pimentão

3 tomates
- Tempero Sazon a gosto 
- Cebolinha e salsinha a gosto

MODO DE PREPARO:

Para o molho:
1 - Pique a cebola, o alho, o pimentão e os tomates e reserve.
2 - Em uma panela ou frigideira refogue a cebola, o alho e o pimentão.
3 - Acrescente o tomate e refogue mais um pouco.
4 - Acrescente 1 copo de água, se necessário utilize mais, de modo a 
não deixar seco. Tampe a panela e deixe cozinhar até encorpar o molho.
5 - Acrescente os temperos e reserve.
Para o peixe:
1 - Frite todos os filés e disponha em uma forma.
2 - Despeje por cima o molho preparado. Se desejar, você pode 
salpicar queijo por cima.
3 - Leve ao forno em temperatura média até o ponto de fervura 
do molho. Quando observar bolhas de fervura do molho, retire do 
forno e seu prato está pronto para ser servido.

Sugestão de acompanhamento: arroz branco e salada.

molhomolho

PESCADORA: Laurentina Paiva
Pontal do Paraná, Shangrillá
ORIGEM RECEITA: A própria Laurentina 
elaborou essa receita, a fim de utilizar 
o molho para encorpar a gordura da 
fritura, tornando o prato mais ameno.

Camarão branco  

INGREDIENTES:

500 g de camarão branco 
inteiro 
1 xícara de chá de sálvia 
1 xícara de chá tomilho
1 xícara de chá de 
manjerona

2 ramos de alecrim
½ xícara de chá de óleo de 
Coco extra virgem
- Páprica doce, sal e pimenta 
do reino à gosto.

CLIENTE: Juliana Goeldner | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Essa foi uma receita 
elaborada pela Juliana em busca de 
reproduzir um camarão delicioso que ela 
degustou em Colônia do Sacramento 
no Uruguai. Essa receita, entre todas as 
tentativas, ficou especialmente saborosa.

CAMARÃO BRANCO 
(Litopenaeus schmitti) 

  Safra: Janeiro - Julho    Defeso: 15 de novembro a 15 de janeiro

  Status de conservação: Dados com Deficiência (DD)  

  Arte de pesca: Arrasto de fundo/Gerival/Caceio/Caracol
  
Essa espécie pode atingir até 20cm, é acinzentado mas possui 
uma coloração diferenciada nas pernas e cabeça. Vive em fundos 
de areia ou lama de regiões rasas e pode formar grandes grupos 
no período reprodutivo. Essa espécie ocorre principalmente do 
nordeste ao sul do Brasil, sendo que pode ocorrer outras espécies 
desse mesmo gênero em outros oceanos do mundo.

com ervascom ervas
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TEMPO DE PREPARO: 30 min               RENDIMENTO: 5 porções

TEMPO DE PREPARO: 30 min               RENDIMENTO: 3 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Lave os camarões e tempere com sal, pimenta do reino e 
páprica doce e reserve. 
2 - Lave as ervas e desfolhe a sálvia, a manjerona e o tomilho.
3 - Misture as ervas ao camarão,  com exceção do alecrim.
4 - Em uma frigideira grande aqueça o óleo de coco extra virgem, 
quando estiver aquecido coloque os ramos de alecrim e acrescente 
delicadamente o camarão com as ervas.
5 - Deixe dourando por aproximadamente 10 minutos de cada lado, 
ou até que a casca do camarão fique com aspecto de torradinha. 
6 - Retire os camarões frigideira e os coloque em uma travessa, 
despeje sobre eles todos o óleo com ervas que restaram na 
frigideira. Sirva em seguida. 

Sugestão de acompanhamento: pedaços de pão italiano. 

Camarão Branco, e limão

INGREDIENTES:

1 kg de camarão branco 
grande cru e descascado
1/2 colher de chá de sal 
1/4 de colher de chá de pimenta 
do reino moída na hora
1/8 colher de chá de 
pimenta caiena
3 colheres de sopa de 
manteiga 

 1 cebola pequena - picada
1/2 xícara de vinho branco seco 
4 dentes de alho picados
1 limão pequeno
1 colher de sopa  tomilho 
fresco picado 
1/4 de xícara de salsa fresca 
picada

alho alho 

COZINHEIRA: Manu Buffara
Restaurantes da Manu | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Receita que a 
Manu costuma fazer para a família.

MODO DE PREPARO:

1 - Seque o camarão com papel toalha e coloque-o em uma tigela 
grande. Polvilhe com sal, pimenta do reino e pimenta caiena. 
2 - Em uma frigideira grande, aqueça 2 colheres de sopa da 
manteiga em fogo médio até derreter. Adicione a cebola e deixe 
cozinhar por 1 a 2 minutos, até que comece a amolecer. Adicione 
o alho e deixe dourar levemente. Não deixe torrar ou ficar muito 
escuro para não amargar. 
3 - Adicione o camarão em uma única camada e deixe cozinhar 
por 1 minuto em fogo alto. Com uma pinça ou uma espátula, vire o 
camarão e cozinhe por mais 1 minuto.
4 - Adicione o vinho e cozinhe até que os camarões não sejam 
mais translúcidos e o vinho tenha diminuído pela metade, cerca 
de 2 a 3 minutos a mais.
5 - Retire a frigideira do fogo e misture a 1 colher de sopa de 
manteiga restante. Raspe o limão diretamente sobre o camarão 
e, em seguida, corte-o ao meio. Esprema metade do limão por 
cima e corte a outra metade em fatias para servir. 
6 - Adicione o tomilho e a salsa e misture. Sirva imediatamente 
com fatias de limão.

de camarão

INGREDIENTES:

500 g de camarão branco
3 dentes de alho
1 cebola média
1 tomate grande

2 colheres de azeite
- Cebolinha e coentro a gosto
- Sal

   ensopadinho   ensopadinho
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TEMPO DE PREPARO: 40 min               RENDIMENTO: 5 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Lave os camarões e tempere com sal, pimenta do reino e 
páprica doce e reserve. 
2 - Lave as ervas e desfolhe a sálvia, a manjerona e o tomilho.
3 - Misture as ervas ao camarão,  com exceção do alecrim.
4 - Em uma frigideira grande aqueça o óleo de coco extra virgem, 
quando estiver aquecido coloque os ramos de alecrim e acrescente 
delicadamente o camarão com as ervas.
5 - Deixe dourando por aproximadamente 10 minutos de cada lado, 
ou até que a casca do camarão fique com aspecto de torradinha. 
6 - Retire os camarões frigideira e os coloque em uma travessa, 
despeje sobre eles todos o óleo com ervas que restaram na 
frigideira. Sirva em seguida. 

Sugestão de acompanhamento: pedaços de pão italiano. 

PESCADORA: Nadir Santana
Pontal do Paraná - Barrancos
ORIGEM RECEITA: Receita ensinada 
pela mãe da Dica e preparada 
comumente na família.

CAMARÃO 7 BARBAS  
(Xiphopenaeus kroyeri) 

  Safra: todo ano, indicação de alta entre dezembro e maio

  Arte de pesca: Arrasto de fundo   Defeso: 15 de novembro a 15 de janeiro   

  Status de conservação: Dados com Deficiência (DD)  

Crustáceo de, em média, 8 cm que possui uma coloração levemente 
laranjada. Ele pode ser encontrado do EUA ao Sul do Brasil. Habita 
fundos de areia e lama na zona litorânea, até os 30m de profundidade. 
Apesar de viver no fundo é um ótimo nadador movimentando-se para 
se alimentar, já que sua dieta é composta por matéria orgânica e 
microorganismos do zoo e fitoplâncton. 

MODO DE PREPARO:

1 - Corte a parte superior da abóbora em formato de círculo 
como se fosse uma tampa e reserve. Retire todas as sementes, 
e tempere a abóbora por dentro com sal e pimenta a gosto. 
Recoloque a “tampa”.
2 - Coloque as abóboras no forno pré-aquecido a 200° por 30 minutos.  
3 -  Enquanto as abóboras estão no forno, comece o preparo do 
recheio. Refogue o camarão na manteiga, adicione sal e pimenta 
a gosto e espere secar a água que o camarão irá soltar.  
4 - Acrescente a cebola picada e espere dourar. Depois de 
dourada, acrescente os tomates picados em cubos. 
5 - Adicione o vinho e o limão e deixe cozinhar por aproximadamente 
5 minutos. Acrescente o creme de leite e o requeijão e corrija o 
tempero se necessário. 
6 - Retire as abóboras do forno, e recheie com o strogonoff de 
camarão. Está pronto para servir.

CLIENTES: Sabrina, Luiz Gustavo 
e Laura Schmidt | Pontal do Paraná
ORIGEM RECEITA: Sem origem definida. 
Ela é sempre feita pela família e a 
cada preparo é adaptada. 

de Camarão na 
Mini Abóbora

INGREDIENTES:

1 kg de camarão sete barbas 
limpo
1 cebola grande
2 tomates grandes
1 caixa de creme de leite

2 colheres de sopa de 
manteiga
5 abóboras (Mini Jack)
2 colheres de requeijão
- Suco de ½ limão
50 ml de vinho branco

strogonoffstrogonoff
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TEMPO DE PREPARO: 20 min               RENDIMENTO: 4-6 porções

TEMPO DE PREPARO: 1h30 a 2h            RENDIMENTO: 5 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Em uma panela adicione o azeite e a cebola cortada em 
quadradinhos bem pequenos e refogue até a cebola começar a 
ficar transparente.
2 - Em seguida adicione o camarão e refogue. 
3 - Adicione os cogumelos (corte em lâminas), o creme de leite 
fresco(nata), a páprica e o sal.
4 - Mexa em fogo baixo por 3 minutos! Está pronto para servir.

de Camarão

INGREDIENTES:

1 kg de camarão sete barbas limpo 
1/2 cebola 
400 g de creme de leite fresco 
(nata) 
- Azeite a gosto
- Sal a gosto

 1 colher de chá de Páprica 
defumada 
1/2 limão 
150 g de cogumelos Paris 
frescos (opcional)

strogonoffstrogonoff

COZINHEIRA: Daiane Candido
Dalov Gastronomia | Curitiba
ORIGEM RECEITA: A versão original 
do strogonoff é russa. A receita foi 
adaptada para utilizar os ingredientes 
listados e o camarão sete barbas.

MODO DE PREPARO:

1 - Retire a tampa e as sementes da moranga, em seguida lave 
bem e depois enrole em papel alumínio, levando ao forno a 180°C 
por 45 minutos.
2 - Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho, a cebola, 
junto com o camarão por 5 minutos.
3 - Depois adicione os tomates picados, os temperos, o ketchup e 
a mostarda.
4 - Desligue o fogo, e aos poucos acrescente o creme de leite e se 
desejar cheiro –verde.
5 - Por último acrescente o requeijão e misture bem.
6 - O requeijão também pode ser usado para passar sobre a parte 
interna da moranga, deixando ela mais saborosa ainda.
7 - Acrescente o molho preparado na moranga e decore como 
desejado. Está pronto para servir.

camarão na

INGREDIENTES:

1 kg de camarão 
4 colheres de azeite
2 dentes de alho
1 cebola
4 tomates sem sementes
1 lata de creme de leite
 1 lata de requeijão cremoso

 1 abóbora moranga
1 colher de mostarda e 1 de 
ketchup
- sal e temperos a gosto, (ex. 
pimenta do reino, açafrão, 
orégano e cheiro-verde) 

PESCADOR: Robson Nascimento
Pontal do Paraná – Pontal do Sul
ORIGEM RECEITA: Essa é uma receita 
preparada comumente com o camarão 
e o Binho só a reproduz dando o seu 
próprio toque culinário. 

    moranga    moranga
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TEMPO DE PREPARO: 1h30                   RENDIMENTO: 3 porções

CARANGUEJO  
(Ucides cordatus cordatus) 

  Safra: Dezembro a Março, mas  é permitida apenas a captura dos machos

  Arte de pesca: Extração       Defeso: Março a Novembro   

  Status de conservação: Quase ameaçada (NT)

É uma crustáceo semi-terrestre, ou seja, reveza entre a água 
salobra e a parte não inundada dos manguezais. Se distribui em 
áreas de manguezais do EUA até o Sul do Brasil. Vivem em galerias 
escavadas no sedimento, entretanto, na época de reprodução 
abandonam suas galerias, caracterizando o período da “andada”. 
Se alimenta principalmente da vegetação e frutos provenientes 
da flora do manguezal.

caiçara

INGREDIENTES:

1 dúzia de caranguejos
1 porção pequena de feijão 
carioca já pronto para 
utilizar o caldinho

Para o vinagrete:
2 pepinos sem sementes, 
cortado em cubinhos
3 tomates sem sementes, 
cortado em cubinhos

2 cebolas grandes cortadas 
em cubinhos
1 pimentão verde cortado em 
cubinhos
1 maço de acelga cortada em 
tirinhas bem finas
2 limões
200 ml de azeite de oliva
- sal e cheiro verde a gosto

caranguejadacaranguejada

MODO DE PREPARO:

Para o caranguejo:
É bem comum os caranguejos serem vendidos vivos, nesse caso, 
utilize uma faca e perfure a carapaça, para que o animal morra 
rapidamente. Em um local com bastante espaço lave todos os 
caranguejos com uma escova, até retirar todo o lodo. 
1 - Em uma panela grande (o suficiente para colocar os caranguejos 
e cobri-los com água) coloque a água, e deixe ferver. 
2 - Quando estiver fervendo, acrescente sal e temperos a gosto e 
misture. Coloque os caranguejos e tampe parcialmente. 
4 - Deixe cozinhar de 30 a 40 minutos e para testar o ponto de 
cozimento você pode retirar uma “pata” do caranguejo e provar, o 
ideal é que a carne esteja bem macia.
Para o vinagrete:
1 - Em um recipiente junte o pepino, tomate, cebola, pimentão e 
misture tudo. 
2 - Acrescente o suco dos limões, azeite e para ficar crocante 
acrescente a acelga por último.
3 - Tempere com sal e cheiro verde a gosto. 
Para o prato:
1 - Misture o caldinho de feijão carioca com um pouco do vinagrete 
formando um molho que serve para molhar a carne do caranguejo. 
A parte mais gostosa desse prato são as estratégias de quebrar a 
carapaça do caranguejo para alcançar a carne branquinha e saborosa, 
mas é importante tomar cuidado para não se machucar. Molhe a carne 
do caranguejo no caldinho e aprecie! O rendimento da caranguejada 
varia bastante, conforme as pessoas que estão compartilhando.
Sugestão: É possível também fazer um pirão na cabeça, parte de cima do 
caranguejo, para isso apenas acrescente farinha de mandioca e misture.

CLIENTE: Ana Paula dos Santos Oliveira |Curitiba & 
Cananéia | ORIGEM RECEITA: Essa é uma receita caiçara 
compartilhada entre muitas famílias de regiões litorâneas 
próximas a baías, onde se encontram os manguezais. Essa 
receita sempre é preparada na família e tem o objetivo 
para além de apreciar o prato, mas também unir a família 
no ritual de preparo e saboreio da receita.
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TEMPO DE PREPARO: 2h                          RENDIMENTO: 24 unidades

TEMPO DE PREPARO: 1h a 1h30          RENDIMENTO: 2 porções

MODO DE PREPARO:

Preparo do recheio:
1 - Em uma panela coloque os caranguejos, as cebolas, o alho e o 
maço de temperos variados, alfavaca não pode faltar!  
2 - Acrescente meio copo americano de sal. 
3 - dicione a Cataia e água até cobrir  bem os caranguejos e deixe 
cozinhar em fogo médio por 1h. 
4 - Retire a carne do caranguejo e  reserve.
Preparo dos canudinhos:
1 - Rale o queijo (ralo grosso).
2 - Em um recipiente misture a farinha de trigo com o fubá e reserve.
3 - Em outro recipiente bata os ovos e reserve.
4 - Feche o fundo do canudo com o queijo ralado.
5 - Recheie o canudinho com caranguejo e finalize com queijo.
6 - Passe o canudinho no ovo e depois na mistura de farinha. 
7 - Em uma panela com óleo frite os canudos em fogo médio e está 
pronto para servir.

caiçaras de 
caranguejo

INGREDIENTES:

2 dúzias de caranguejos
2 cebolas
5 dentes de alho
 1 maço de temperos variados 
- Meio copo americano de sal
200 ml de cataia

1 pacote de canudos de festa 
250 g de farinha de trigo
250 g de fubá
3 ovos
1 peça de 500g de queijo 
mussarela

canudinhoscanudinhos

COZINHEIRA: Tati Souza | Cataia 
Petiscaria | Pontal do Paraná
ORIGEM RECEITA: Receita adaptada 
para a proposta do livro (a receita 
original é de salmão e creme de alho).

MODO DE PREPARO:

1 - Pique a cebola, o alho, o tomate e o cheiro verde e reserve.
2 - Coloque os caranguejos sem carapaça e bem limpos em uma 
panela grande.
3 - Cubra com água 1 dedo acima dos caranguejos.
4 - Acrescente a cebola, o alho, o tomate, cheiro verde bem 
triturado e o óleo de dendê.
5 - Cozinhe até que a carne esteja bem mole. Retire da panela e 
está pronto para ser servido.

caranguejo ao

INGREDIENTES:

1 dúzia de caranguejo
1 cebola
1 cabeça de alho

2 tomates bem maduros
1 maço de cheiro verde
- Óleo de dendê a gosto

molhomolho

PESCADORA: Rosa Sant’ana 
Shangrillá – Pontal do Paraná
ORIGEM RECEITA: Essa receita foi 
ensinada a Rosa pela sua mãe, é uma 
receita que foi passada de geração em 
geração e é sempre preparada na família. 

CAVALA / SOROROCA  
(Xiphopenaeus kroyeri) 

  Safra: Todo o ano    Arte de pesca: Caceio boiado/Rede alta   

  Status de conservação: Menor preocupação (LC) 
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TEMPO DE PREPARO: 30-40min          RENDIMENTO: 6 unidades

A sororoca se distribui na costa atlântica da américa, de Honduras até 
o RS. Costuma habitar costões rochosos e ambiente litorâneo, incluindo 
praias abertas. Habita as águas superficiais, se alimentando de peixes 
pequenos e em menor quantidade de pequenos camarões. Não há 
indicativos de migrações extensas para a espécie.

de filé de Cavala

INGREDIENTES:

Para preparo do peixe:
500 g de filé de cavala
1 ½  xícara de farinha de arroz
½ xícara de polvilho doce
½  xícara de amido de milho
1 ovo inteiro batido
1 colher de sopa de coentro seco
½  colher de sopa de páprica 
picante
- Sal e pimenta a gosto

Para preparo da maionese caseira:
2 ovos
- Sumo de ½ limão

¼ Cebola branca ralada
- óleo vegetal (milho ou soja)
- sal e pimenta a gosto

Para montagem dos tacos: 
- Massa pronta para tacos/
tortillas
- Maionese preparada na receita
- Tiras de peixe prepara na receita
1 avogado
1 maço de folhas “baby”
½ limão

tacostacos

CLIENTE: Marcelle Borges 
Lemes da Silva | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Esse é um prato 
preparado tipicamente no México, a 
receita da Celle é uma adaptação do prato 
aos ingredientes e pescados brasileiros. 

MODO DE PREPARO:

Preparo do Peixe:
1 - Corte o filé em tiras de cerca de 1 cm, tempere com sal e pimenta 
a gosto e reserve.
2 - Misture as farinhas e separe igualmente em dois pratos. Em 
um deles, adicione o coentro, a páprica e uma pitada de sal. 
3 - Em um terceiro prato coloque o ovo e o bata levemente.
4 - Empane os peixes no prato só com farinha, depois no ovo e, 
por fim, na farinha temperada. Repita o processo até acabar com 
todas as tiras de peixe. 
5 - Disponha o peixe em uma forma untada com azeita (as tiras 
precisam estar separadinhas). Asse em forno pré-aquecido a 
200°C por 10-15min. Não asse muito para não ressecar.

Preparo da Maionese:
1 - Cozinhe um dos ovos por 5-6min. (Contar a partir do momento 
que a água começa a ferver).
2 - Depois de cozido e frio, separe a gema cozida e junte a gema 
crua em uma tigelinha (a clara cozida você pode adicionar aos 
seus tacos e a crua você pode congelar para outro preparo).
3 - Adicione uma colher de sopa de óleo e bata para incorporar 
(eu uso mixer, porque é mais difícil de desandar a maionese).
4 - Adicione a cebola e o sumo do limão. Bata bem até incorporar 
tudo, adicionando o óleo aos poucos até firmar a maionese. 
Misture sal e pimenta com uma colher e reserve.

Montagem dos tacos:
1 - Corte o avogado em fatias e regue com sumo de ½ limão, 
tempere com sal e pimenta.
2 - Higienize e seque bem as folhas.
3 - Na foto a sugestão de montagem dos tacos, que você pode 
adaptar ao seu gosto. 
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TEMPO DE PREPARO: 45 min           RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 40 min           RENDIMENTO: 4 porções

Espetinho de 
Cavala com tomate confittomate confit

INGREDIENTES:

2 filés de uma cavala inteira, 
cortados em cubos
2 cebolas roxas, cortadas em 
tamanhos iguais ao peixe
20 galhos firmes de alecrim (para 
os espetinhos)
300 g de tomate cereja

500 ml de óleo de canola
- Ramos de alecrim e tomilho 
(para o confit)
2 folhas de louro
4 limões sicilianos
4 dentes de alho amassados
- Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Para os espetos:
1 - Retire as folhas dos galhos de alecrim. O ideal que sejam galhos 
mais velhos e duros, para que se possa furar os cubos de peixe 
e formar os espetos. Deixe algumas folhas no meio do galho, e a 
ponta intacta para a apresentação.
2 - Tempere o peixe com sal, pimenta e suco de 1 limão.
3 - Monte os espetos com 3 cubos de peixe e 3 pedaços de cebola 
roxa, intercalados.
4 - Grelhe com azeite de oliva em uma frigideira antiaderente, em fogo 
baixo, até que os dois lados expostos do peixe fiquem bem dourados.
5 - Sirva com os limões cortados ao meio, e grelhados até caramelizar.

Para o tomate confit:
1 - Lave bem os tomates, e disponha-os inteiros em uma fôrma 
pequena que possa ir ao forno.
2 - Adicione os ramos de alecrim, tomilho, as folhas de louro e os 
dentes de alho.

de Cavala

INGREDIENTES:

1 Cavala de 1.5 kg 
aproximadamente espalmada
2 tomates
1 cebola
- Champignon a gosto
- Orégano a gosto
- Shoyú suficiente para regar o 
pescado

- Queijo mussarela, 
aproximadamente 4 fatias
- Presunto, aproximadamente 
4 fatias
- Azeite de oliva para regar a 
pizza
- Sal a gosto

3 - Cubra todos os tomates com o óleo de canola (quanto menor a 
fôrma, menos óleo será utilizado para cobrir).
4 - Asse no forno a 100o por 30 minutos, ou até que os tomates 
“rachem” a pele.

Sirva os espetinhos com os tomates!
Dica 01: se seu forno é a gás e o mínimo é 180o, utilize uma colher 
de pau para manter a porta do forno semi-aberta. Isto ajudará a 
atingir os 100o.
Dica 02: Armazene o óleo do confit, para preparar outras 
refeições!! É uma ótima opção de óleo infusionado!

CLIENTE: Rui Morschel | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Receita criada 
especialmente para o livro.

pizzapizza
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TEMPO DE PREPARO: 50-90 min          RENDIMENTO: 8 porções

TEMPO DE PREPARO: 35 min          RENDIMENTO: 2 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Com a cavala já espalmada, limpe-a bem de modo a retirar 
todas as espinhas.
2 - Fatie a cebola e deixe de molho para retirar a acidez enquanto 
prepara a pizza.
3 - Fatie o tomate e o champignon e reserve.
4 - Tempere a Cavala com shoyú e se achar necessário 
acrescente mais sal.
5 - Acrescente o queijo e o presunto de modo a cobrir todo o peixe.
6 - Distribua a cebola, o tomate e o champignon sobre a pizza 
7 - Regue a pizza com azeite e adicione orégano.
8 - Leve ao forno a 180°C e deixe assar até que a carne esteja 
bem sequinha.
9 - Retire do forno e sua pizza de cavala está pronto para ser servida.
Observação: É normal que o peixe solte bastante água, deixe a 
água secar ou retire, como achar melhor. 

PESCADORA: Jucelia Rodrigues
Ipanema – Pontal do Paraná
ORIGEM RECEITA: A Jucélia, ou Morena 
como é conhecida, adaptou a receita de peixe 
recheado originando assim a pizza de cavala. 

peixe GALO  
(Selene sp.) 

  Safra: Novembro a fevereiro        Arte de pesca: Com rede baixa ou alta   

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

O peixe galo é prateado e possui um corpo achatado lateralmente. 
É encontrado em águas costeiras rasas, no substrato consolidado 
ou arenoso mas também ocorre em água salobra. Se alimenta de 
pequenos crustáceos e peixes. Possui um espinho da nadadeira em 
seu dorso bem alongado, facilitando o reconhecimento dessa espécie.  

MODO DE PREPARO:

1 - Bata todos os temperos junto com o sal e o suco de limão no 
liquidificador (no modo pulsar) .
2 - Despeje os temperos sobre o peixe e deixar marinando por 4 
horas, pelo menos.
3 - Leve ao forno a 250°C, por 90 minutos ou na brasa, com fogo 
baixo, por 25 minutos cada lado do pescado. 
Servir em seguida.

CLIENTE: Alaércio Muller | Jaraguá do Sul - SC
ORIGEM RECEITA: O preparo e tempero foram 
tomando forma segundo o paladar do Alaércio, 
que gosta muito de ervas, temperos naturais e 
frescos e vai aplicando em todas as receitas que 
prepara, testando os sabores.   

Peixe galo 

Peixe Galo com  

e aioli cítrico

INGREDIENTES:

- Peixe galo médio (2 a 3 kg)
- Temperos: Salsinha, 
cebolinha, alfavaca, 
manjericão, manjerona, 
alecrim, alho, cebola e folhas 
de hortelã, utilize o seu gosto 

para dosar a quantidade de 
cada um deles 
- Sal temperado fino a gosto
- Suco de limão a gosto
 150 ml água

assadoassado

legumes grelhadoslegumes grelhados
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TEMPO DE PREPARO: 1h30             RENDIMENTO: 6 porções

MODO DE PREPARO:

Preparo do peixe: 
1 - Tempero o peixe com sal, pimenta branca e azeite de oliva.
2 - Em uma frigideira de ferro acrescente a manteiga e grelhe o 
peixe por mais ou menos 1 minuto e meio de cada lado, de modo 
que o peixe fique suculento.
3 - Esquente uma frigideira e acrescente azeite de oliva. 
4 - Grelhe primeiro o brócolis e depois acrescente o tomate cereja 
por último, acrescente o palmito. 
5 - Tempere com sal, suco de limão thaiti e reserve.
6 - Coloque os legumes do lado esquerdo do prato, o peixe galo 
do lado direito e coloque umas gotas de aioli* entre os legumes e 
o peixe e aproveite.

*Para fazer o aioli: Em uma tigela misture uma gema cozida e 
uma gema crua, acrescente uma colher de chá de mostarda 
(preferência por Dijon) e misture. Acrescente azeite de oliva aos 
poucos até ir emulsionando formando um creme, tempere com 
sal, suco de limão tahiti e reserve.

INGREDIENTES:

2 filés de peixe galo, 
aproximadamente 400g
150 g de tomate cereja
400 g de brócolis
200g de palmito pupunha 
- Suco de ½ limão tahiti
- Manteiga suficiente para 
grelhar o peixe
- Pimenta branca a gosto;
- Azeite de oliva a gosto;

- Sal a gosto;
50 g de Aioli*

*Para fazer o aioli em casa você 
vai precisar de:
2 ovos
1 colher de chá de mostarda dijon
- Suco de meio limão tahiti
- Azeite de oliva a gosto
- Sal a gosto

COZINHEIRO: Pedro Pires Prochmann
Trezzo pasta e pizza | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Receita criada 
pelo Pedro, especialmente para o livro.

PESCADORA: Albetina Vicente de 
Souza (Bete) | Pontal do Paraná - 
Comunidade Canoas | ORIGEM RECEITA: 
Bete prepara essa e outras receitas a 
partir dos seus conhecimentos de anos 
trabalhando com a pesca.

de Peixe Galo 

INGREDIENTES:

2 kg de peixe galo em posta
1 cebola grande
3 dentes de alho grandes
3 tomates
- Meio vidro de leite de coco
- Cheiro verde, alfavaca e 

manjericão a gosto
- Azeitonas a gosto
- Sal a gosto
1 limão
1 colher de massa de tomate 
(opcional)

moquecamoqueca

MODO DE PREPARO:

1 - Em um recipiente tempere as postas de peixe galo com sal e 
limão e deixe marinar por uma hora e meia antes de preparar a 
moqueca.
2 - Em uma panela, refogue a cebola e o alho, os tomates, cheiro 
verde, a alfavaca e o manjericão de modo a obter um molho, 
caso seja necessário, adicionar um pouco de água para atingir a 
textura de molho. Desligue o fogo, acrescente o leite de coco e as 
azeitonas e reserve.
3 - Em outra panela organize as postas de peixe galo já marinadas 
e despeje o molho preparado. 
4 - Deixe a moqueca cozinhar de 10 a 15 minutos depois do ponto 
de fervura. 
5 - Caso seja necessário, acrescente uma colher de massa de tomate 
durante o cozimento. Está pronta sua moqueca de peixe galo! 
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TEMPO DE PREPARO: 40min          RENDIMENTO: 6 porções

TEMPO DE PREPARO: 35 min               RENDIMENTO: 6 porções

LINGUADO  
(Paralichthys isosceles | Syacium papillosum) 

  Safra: Maio - Setembro (Paraná)     Arte de pesca: Fundeio (Malhão)   

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

Há diversas espécies que recebem o nome de linguado. Todos são 
achatados dorsalmente e vivem sob o fundo do mar em substrato 
arenoso ou consolidado, incluindo cascalhos, lajes e fundos irregulares. 
Preferem águas mais profundas, onde a temperatura é menor. Se 
alimentam de larvas de peixes, pequenos crustáceos e zooplancton. 

linguado

INGREDIENTES:

500 g de linguado
1 limão 
- Farinha de milho suficiente 
para empanar

- Sal a gosto 
- Azeite de oliva a gosto para a 
marinada

MODO DE PREPARO:

1 - Corte o linguado em pedaços e coloque-os em uma travessa.
2 - Misture o suco do limão com o azeite e adicione ao peixe para marinar.
3 - Acrescente o sal e a pimenta e deixe marinar por 15 minutos.
4 - Empane os pedaços de peixe na farinha de milho.
5 - Para grelhar o peixe unte uma frigideira ou chapa com azeite 
de oliva e quando estiver bem quente, grelhe o peixe.
Sugestão de acompanhamento: Arroz branco e batata sauté.

rusticorustico

CLIENTE: Rudi Pelissari | Curitiba 
ORIGEM RECEITA: Este grelhado 
é uma receita de família. 

MODO DE PREPARO:

1 - Pré-aqueça o forno a 230 graus.
2 - Em uma panela, refogue a cebola, o alho e quando começar a 
dourar, acrescente o molho de tomate com pedaços, mexa bem e 
deixe cozinhar em fogo baixo por 25 minutos.
3 - Adicione ao molho as alcaparras, o orégano e a pimenta, 
cozinhe por mais um minuto e retire a panela do fogo.
4 - Lave os filés de peixe e seque-os com papel toalha. 
5 - Unte uma forma refratária com um pouco do molho e distribua 
os filés de peixe .
6 - Coloque o molho sobre os filés de peixe e asse por 5 ou 6 
minutos no forno pré aquecido. 
7 - Retire do forno e sirva.

COZINHEIRO: Beto Madalosso | Carlo Ristorante / 
Madá pizza e vinho | Curitiba | ORIGEM RECEITA: 
A receita é de um livro de gastronomia que ganhei 
da minha tia e é um prato que eu sempre faço em 
casa porque é simples, super leve e saboroso.

Linguado assado 

, orégano e pimenta 

INGREDIENTES:

400 g de Linguado em filés
1/2 cebola em fatias bem finas
30 ml de azeite de oliva 
extra virgem
2 dentes de alho bem 
picados
200 ml de molho de tomates 
em pedaços

2 colheres de sopa de 
alcaparras
1 colher de chá de orégano 
fresco
- Pimenta vermelha picada a 
gosto

com tomatecom tomate
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TEMPO DE PREPARO: 40min          RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 15min           RENDIMENTO: 2-3 porções

Filé de linguado 

com queijo

INGREDIENTES:

1 kg de filé de linguado
- Alho, gengibre, limão, sal e 
pimenta do reino a gosto, para 
temperar
1 pacote de queijo ralado
2 claras de ovo

1 copo de água
- Orégano a gosto
200 g de farinha de trigo
200 g de farinha de fubá fina
200 ml de óleo  

MODO DE PREPARO:

1 - Corte os filés em pedaços.
2 - Tempere-os com alho, gengibre, limão, sal e pimenta do reino e 
acrescente ½ copo de água, deixando por pelo menos 30 minutos 
para que os temperos sejam absorvidos.
3 - Misture o queijo ralado a farinha de fubá fina e reserve.
4 - Bata a clara de ovo levemente e a misture com ½ copo de 
água, sal e orégano se desejar e reserve.
5 - Coloque o óleo para esquentar.
6 - Depois de temperados, empane os pedaços de peixe nesta 
sequência: Passe no trigo, Passe na clara, Finalize no fubá com 
queijo ( é muito importante que a farinha de fubá seja fina).
7 - Depois de empanado frite no óleo quente e está pronto para 
ser servido.

PESCADORA: Liliane da Silva | Pontal 
do Paraná – Pontal do Sul | ORIGEM 
RECEITA: Essa é uma receita 
criada pela própria Liliane. 

empanadoempanado

CLIENTE: Paulo da Cunha Lana | Pontal do Paraná 
| ORIGEM RECEITA: A receita é uma adaptação do 
Paulo a receita básica de peixe frito. A novidade 
desta, é que a água tônica substitui a cerveja.  

MANJUBA  
(Anchoa sp.) 

  Safra: Todo o ano, com pico de outubro a fevereiro     

  Arte de pesca: Tarrafa  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

As denominadas Manjubas são espécies de peixes pertencentes 
a família Engraulidae. Possuem ampla distribuição geográfica, 
concentrando-se principalmente nas regiões tropicais e 
subtropicais das américas. Se movimentam entre zonas costeiras 
e regiões oceânicas, incluindo dentro de baías. Se alimentam 
principalmente do plâncton presente na coluna da água. São 
pequenas e apresentam coloração prateada.

Manjubinha no 

INGREDIENTES:

500g de manjubinha limpa
1 colher de sopa com alho e 
cebola amassados
-Sal a gosto
½ Xícara de fubá mimoso

¼ Xícara de água tônica
- Uma pitada de fermento 
químico
- Óleo suficiente para fritar a 
manjuba

MODO DE PREPARO:

1 - Tempere a manjubinha com a cebola e o alho. Salgue a gosto.
2 - Misture o fubá com a água tônica e o fermento.
3 - Passe a manjubinha na massa preparada e frite em óleo bem quente.
4 - Sirva com limão.

fubafuba
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TEMPO DE PREPARO: 1h                  RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 15-30min           RENDIMENTO: 4 porções

de manjubinha marinada 

INGREDIENTES:

8 unidades de manjubinha 
40 ml de azeite de oliva 
1 unidade de limão siciliano
200 g de massa folhada pronta 

2 unidades tomate rasteiros 
1/2 unidade de cebola roxa 
3 Ramos de salsinha 
- Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO:

1 - Limpe e filete a manjubinha, tempere com sal e pimenta do reino.
2 - Deixe a manjubinha marinando no azeite de oliva, suco de 
limão e salsinha. 
3 - Corte a massa folhada em aros de 7,5cm e leve ao forno a 180 
graus e quando estiver dourado retire do forno.
4 - Escalde e retire a pele do tomate, corte ao meio, na vertical e 
corte pequenos cubos.
5 - Refogue a cebola no azeite de oliva, acrescente os tomates  e 
deixe refogar por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta do 
reino à gosto.
6 - Para montar o prato espalhe o tomate concassé na massa 
folhada e acrescente em cima a manjubinha marinada. Escorra 
o excesso de líquido e decore com salsinha. Está pronto para 
ser servido.

COZINHEIRA: Camila Tedeschi Pazello  
Nutricionista e Professora Coordenadora do 
curso de Tecnólogo em Gastronomia e Nutrição 
- UniOpet Centro Universitário | Curitiba  
ORIGEM RECEITA: A Camila criou essa 
receita especialmente para o livro. 

crocantecrocante

Manjuba empanada 

INGREDIENTES:

500 g de manjuba
- Sal, alho e orégano a gosto 
para temperar

200 g farinha de trigo
200 ml de óleo

MODO DE PREPARO:

1 - A manjuba quando é frita, pode ser preparada inteira ou seja, 
com cabeça, ou sem, segundo a sua preferência.
2 - Coloque o óleo para esquentar, de modo que esteja bem quente 
quando for fritar o peixe.
3 - Tempere a manjuba, colocando a quantidade de temperos 
de seu gosto.
4 - Empane elas na farinha de trigo apenas. Usa-se a farinha de 
trigo pois esta deixa o empanado bem sequinho.
5 - Frite em óleo bem quente até que esteja bem dourada e está 
pronta para servir.

PESCADORA: Rose Santana | Guaraqueçaba – 
Barra do Ararapira | ORIGEM RECEITA: Segundo 
a Rose, a manjuba é um pescado que é preparado 
tipicamente dessa maneira, variando apenas os 
temperos, a forma de empanar, bem com a farinha 
utilizada. Quando preparada de maneira caiçara, a 
receita leva apenas sal e trigo para empanar. 

fritafrita

MARIA LUÍSA / CLARIANA / 
CASCUDINHO(Paralonchurus brasiliensis) 

  Arte de pesca: Caceio de fundo/Captura acidental Arrasto de Fundo

  Safra: Todo o ano    Status de conservação: Menor preocupação (LC)
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TEMPO DE PREPARO: 30min          RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 1h                  RENDIMENTO: 1 porção

A Maria Luísa, também chamada de Cascudinho, vive em locais de 
fundo arenoso ou lodoso, em habitats parecidos com o de camarões, 
por isso é capturada frequentemente como fauna acompanhante da 
pesca de camarão. É um peixe de pequeno porte que não ultrapassa 
os 30cm e possui linhas verticais mais escuras ao longo do seu corpo. 
É recorrente em águas costeiras rasas, não ocorrendo em áreas mais 
profundas que 100m. No fundo, se alimenta de pequenos peixes, 
moluscos, crustáceos e vermes.

Clariana 

INGREDIENTES:

500 g clariana limpa (também 
conhecida como cascudinho)
3 dentes de alho
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Suco de dois limões
- Meia lata de cerveja puro malte
- Farinha de rosca (ou qualquer 
outra da sua preferência)

2 ovos
2 mandiocas médias cozidas e 
cortadas 
- Alfavaca a gosto
- Óleo para fritar em imersão 
(depende do tamanho da 
panela)

MODO DE PREPARO:

1 - Prepare a bancada com três tigelas: Na primeira tigela coloque 
o alho bem triturado e amassado, suco dos limões, sal e a pimenta 
do reino. Coloque os peixes (para absorver o tempero) e reserve. 
2 - Na segunda tigela coloque os ovos e a meia lata de cerveja, 
mexa bem e reserve.
3 - Na terceira tigela coloque a farinha de rosca e reserve.
4 - Coloque o óleo para aquecer em fogo médio e quando o alcançar 
a temperatura de fritura comece a empanar os peixes.

terramarterramar

Peixe Frito na Água com Batatas RÚsticas

INGREDIENTES:

250 g de maria luísa fresca
500 ml de água
- Aproximadamente 200ml de 
óleo da sua preferência
3 batatas do tamanho de uma 
mão fechada

- Farinha de trigo suficiente 
para empanar
- Páprica, ervas, sal e azeite de 
oliva a gosto
- Limão a gosto
- Sal a gosto

5 - Tire o peixe da primeira tigela e passe na mistura de ovo com 
cerveja e empane na farinha de rosca. Coloque os peixes na panela 
para fritar, cuidando sempre para diminuir a temperatura do óleo 
com excesso de peixes.
6 - Quando o peixe estiver dourado retire e coloque numa forma 
forrada com papel toalha. 
7 - Monte uma travessa com as clarianas fritas e as mandiocas 
cozidas (sem molho)
8 - Salpique folhas de alfavaca cruas por cima da clariana e da 
mandioca. Sirva!

CLIENTE: Iully Ferretto | Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: Inspirada nos almoços 
cotidianos e em ingredientes que compõem 
a história das famílias do litoral.

COZINHEIRO: Alexandre Sbalqueiro | 
Curitiba  | ORIGEM RECEITA: Esta é 
uma receita inspirada no prato 
típico inglês fish & chips. 

      Fish & Chips       Fish & Chips 
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TEMPO DE PREPARO: 2h                RENDIMENTO: 25 unidades

MODO DE PREPARO:

1 - Cozinhe as batatas por 10 minutos em água fervente.
2 - Escorra as batatas e corte no formato desejado. Você pode cortar 
em formato de barcas para ter batatas rústicas ou cortar em fatias 
mas sem chegar até o final da batata, para ter batatas hasselback.
3 - Tempere as batatas com a páprica, as ervas e o azeite.
4 - Leve ao forno pré-aquecido a 200°C e asse por aproximadamente 
50 minutos ou até que estejam macias por dentro e crocantes por fora.
5 - Tempere o peixe com o sal e suco de limão e reserve.
6 - Em uma frigideira coloque o óleo para esquentar, 
aproximadamente 3 cm de óleo que pode ser de milho ou canola 
(na versão original desta receita, se usa banha de porco).
7 - Quando o óleo estiver bem quente, passe o peixe já temperado 
no trigo, mergulhe-o rapidamente na água e frite.
8 - Espere dourar, vire e doure o outro lado também.
9 - Retire do óleo e coloque sobre um prato com folhas de papel 
toalha para escorrer.
10 - Sirva o peixe acompanhado das batatas rústicas.

Observação: Por conta da água utilizada para empanar, o óleo 
ficará sem detritos, assim você pode reaproveitar ou destiná-lo 
para a reciclagem.

Croquete de misturinhamisturinha

PESCADORA: Sabrina R. Keike da Silva 
| Comunidade Ipanema - Pontal do 
Paraná  | ORIGEM RECEITA: Sabrina 
prepara e comercializa salgados 
com pescados. O croquete foi criado 
especialmente para o livro.

MODO DE PREPARO:

1 - Depois de cozida a mandioca, escorra e retire o “fio” que fica no 
meio das raízes. Misture-a ainda quente com a manteiga, amassando 
e misturando bem. Duas colheres de trigo podem ser adicionadas 
para dar liga ou “pesar” a massa. Reserve em uma tigela.
2 - Cozinhe a clariana com um copo de água e um copo de leite e 
uma colher de sal por oito minutos. Não pode deixar muito, pois o 
peixe desmancha, a carne precisa ser firme para facilitar o próximo 
passo. Se o peixe ficar um pouco cru tudo bem, pois será refogado. 
com os demais ingredientes depois. Após ferver o peixe, escorrer a 
panela e reservar. 
3 - Em  outra panela acrescente um fio de óleo e refogue a cebola, 
o tomate, o pimentão, a alfavaca, a  cebolinha e a salsinha. 
4 - Enquanto isso, coloque o peixe num prato e com o auxílio de dois 
garfos retire os espinhos. 
5 - Arescente o peixe na panela com os outros ingredientes e 
refogue tudo até ficar tudo bem “seco”. O tempo pode variar de 
fogão para fogão. 
6 - Leve os ingredientes já misturados com o peixe para a tigela 
com a massa de mandioca, misture tudo amassando com as mãos, 
adicione duas colheres de maisena e misture tudo novamente.
7 - Unte as mãos e faça bolinhas do tamanho desejado.
8 - Passe os croquetes na água e depois na farinha de rosca
9 - Frite em imersão no óleo quente até que doure. Sirva.

INGREDIENTES:

500 g de mandioca
2 colheres de manteiga
2 colheres de farinha de trigo 
(opcional)
1 copo de água
1 copo de leite
1 kg de clariana limpa

3 dentes de alho
1 cebola
1 tomate
1 pimentão
- alfavaca a gosto (essencial)
- cebolinha a gosto
- salsinha a gosto
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TEMPO DE PREPARO: 1h                        RENDIMENTO: 4 porções

OSTRA  
(Crassostrea mangle | Crassostrea brasiliana) 

 Safra: 18 /dezembro a 18 /fevereiro  Arte de pesca: Extração (Coleta manual)       

Status de conservação: Dados com Deficiência (DD)

A Ostra é um molusco bivalve que se desenvolve principalmente 
em áreas de manguezais podendo ocorrer em águas marinhas ou 
salobras, originando bancos naturais. Possui um corpo mole que é 
protegido por conchas fechadas por um forte músculo. Se alimenta 
através da filtração do material suspenso na água. Pode também 
ser criada em cativeiros. 

Abacate ardente e 

INGREDIENTES:

Para o abacate ardente:
1 abacate médio 
1 pimenta forte (habanero, 
dedo-de-moça, malagueta). 
Você pode escolher uma 
pimenta mais leve se preferir 
menos apimentado
- Suco de ½ limão siciliano
200 ml de água de coco

Para os cubos de batata doce:
1 batata doce média, picada 
em pequenos cubos
1 colher de sopa de alecrim
1 colher de chá de açafrão 
(cúrcuma)
1 colher de chá de páprica 
picante

ostras coisasostras coisas

CLIENTE: Rodrigo Medeiros | Matinhos - PR 
ORIGEM RECEITA: A receita vem do desejo 
de realizar alguns experimentos com 
pimenta, testando combinações de 
ingredientes em diferentes pratos.

Ostras ao molho de cogumelos:
1 dúzia de ostras grandes 
(se estiverem pequenas, 
recomendável duas dúzias)
300 g de cogumelos 
Portobelo, cortado em finas 
fatias 
1 cebola roxa média
1 colher de chá de alecrim

1 colher de chá de gengibre ralado
1 talo de alho-poró
1 pimenta caiena
200 ml de leite de coco
2 colheres de sopa de curry 
em pó
1 colher de açúcar demerara 
ou mascavo
6 tomates cereja cortados ao meio

MODO DE PREPARO:

Para a batata doce: corte a batata doce em pequenos cubos e cozinhe 
em um litro de água fervente. Para dar uma cor e um gostinho que 
combina com a batata doce, adicione o alecrim, a páprica picante e 
a cúrcuma. Deixe cozinhando por 15 minutos. Retire a batata doce 
da panela. Retire toda a água e coloque em uma forma ou refratário 
untado, para assar por 20 minutos ou até atingir uma cor dourada, 
em fogo médio-alto (270o C). 
Para a ostra ao molho de cogumelos: pique bem a pimenta e a cebola, 
corte o alho-poró em anéis bem finos e rale o alho poró. Aqueça 
uma frigideira alta com uma colher de sopa de manteiga (utilizei a 
manteiga de coco, mas pode ser qualquer uma do seu gosto). Refogue 
os temperos e abra um espaço no meio da panela. Coloque o açúcar 
e espere derreter. Após derretido, misture o açúcar com os temperos. 
Coloque os cogumelos picados, mexa lentamente e deixe suar, até 
diminuírem de volume e se misturar bem aos temperos. Adicione o 
curry e o leite de coco. Adicione as ostras cozidas e continue misturando 
por 10 minutos. Você pode escolher colocar as ostras cruas, o que 
dará um gosto mais forte ao molho, neste caso, adicione junto com os 
cogumelos para facilitar o cozimento. Adicione os tomates, misture ao 
molho, baixe o fogo e deixe cozinhando por mais 5 minutos. Desligue o 
fogo e coloque o molho em um recipiente para servir.
Para o abacate ardente: Coloque a polpa do abacate no liquidificador, 
com o suco de meio limão, uma pimenta habanero ou dedo de moça, 
e a água de coco. Bata por 2 minutos ou até atingir uma mistura 
homogênea. Coloque em um recipiente para servir.
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TEMPO DE PREPARO: 10min          RENDIMENTO: 1 porção

TEMPO DE PREPARO: 45min-1h          RENDIMENTO: 48 unidadesOstra 

INGREDIENTES:

12 ostras nativas
120 g de queijo parmesão 
ralado
1 tomate pequeno

1 cebola pequena
1 maço pequeno de cebolinha
1 pitada de pimenta do reino
½ Kg de sal grosso

MODO DE PREPARO:

1 - Lave muito bem as ostras com uma escovinha. Abra uma a uma 
retirando a concha superior e reserve.
2 - Corte a cebola, o tomate e a cebolinha em quadradinhos bem 
pequenos e misture-os em um recipiente.
3 - Sobre cada ostra aberta coloque um pouco da mistura que você 
preparou e acrescente uma pitada de pimenta do reino. 
4 - Salpique queijo ralado sob as ostras já recheadas.
5 - Pré-aqueça o forno a 200 graus durante 10 minutos.
6 - Distribua as ostras em uma forma e leve ao forno pré-aquecido 
por aproximadamente 10 minutos ou até que o queijo esteja 
derretido e gratinado.
7 - Em um prato ou travessa grande espalhe o sal grosso e sobre 
ele distribua as ostras. Sirva na sequência.
DICAS:
1 - Acrescente um pouco de água na forma que vai ser levada ao 
forno, assim se o queijo escorrer será fácil realizar a limpeza.
2 - É importante que as ostras estejam cruas, pois assim o tempo 
de cozimento coincide com o do gratinado. 
3 - O sal grosso serve para as ostras não “tombarem” no prato no 
momento de servir, além de manter o calor das conchas.

sambaquisambaqui

COZINHEIRO: Nereu Oliveira | Sítio Sambaqui 
Guaratuba | ORIGEM RECEITA: A receita Ostra 
Sambaqui é o “prato da casa” no restaurante. ao creme de queijo

INGREDIENTES:

4 dúzias de ostras (depuradas 
durante 24h)
- Pimenta do Reino
- Espinafre  
- Sal 
 Creme bechamel
- 1 cebola média

3 dentes de Alho 
3 colheres de azeite de oliva 
- Queijo mussarela a gosto
- Queijo parmesão a gosto
1 colher de farinha de trigo
1+½  caixa de creme de leite 

MODO DE PREPARO:

Creme bechamel: 
1 - Refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem bem dourados.
2 - Acrescente ao refogado a farinha de trigo e mexa bem para 
que o azeite seja absorvido.
3 - Depois que o trigo estiver bem misturado com a cebola e o alho, 
acrescente o creme de leite e misture até obter uma mistura bem 
cremosa. Se necessário, acrescente mais ½ colher de farinha de 
trigo misturada em leite para acertar o ponto de creme.
4 - Acrescente o espinafre, os queijos e mexa até que os ingredientes 
estejam bem misturados.
5 - Finalize com pimenta do reino e sal a gosto.

PESCADOR: Wilson Gonçalves | Guaratuba 
ORIGEM RECEITA: Essa foi uma receita 
elaborada ao Rockfeller nos anos 60 e 70. 
Esta é uma versão adaptada pelo Wilson 
aos tempos modernos.

gratinadagratinada
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TEMPO DE PREPARO: 1h-1h30          RENDIMENTO: 4 porções

encantadaencantada

Ostra:
1 - Abra as ostras, de preferência frescas, mas se estiver difícil, ferva 
em água e reserve o caldo que pode ser utilizado no creme bechamel.
2 - Adicione o creme bechamel em todas as meias conchas que 
estão com a ostra, cobrindo-as bem.
3 - Decore com uma folhinha de espinafre e uma pitada de 
parmesão por cima.
4 - Leve ao forno médio apenas para gratinar o queijo.
5 - Quando o queijo estiver bem dourado, retire do forno e 
delicie-se com seus convidados! 

Sugestões:
Podem ser preparadas com antecedência e mantidas na 
geladeira, levando-as ao forno antes de servir. É possível 
também prepara-las e congelar até o momento de consumo. 

PARU  
(Chaetodipterus faber) 

  Safra: Outubro a março     Arte de pesca: Caceio boiado ou fundeio

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

O Paru é um peixe que possui corpo compacto de, em média, 50 cm 
com coloração prateada e faixas irregulares mais escuras na parte 
lateral. É comum em águas costeiras rasas, principalmente próximas 
a áreas estuarinas. Costuma ser encontrado em grandes cardumes. 
Quando juvenil vive dentro do estuário e se locomove deitado, imitando 
uma folha de mangue, bem sucedido devido ao formato do seu corpo. 
Se alimenta de pequenos curstáceos, moluscos e alguns invertebrados.

Paru assado na bananeira 

INGREDIENTES:

1 Paru de 2 kg, limpo, 
espalmado e sem escamas
1 folha de bananeira verde para 
embrulhar o peixe
1 tomate grande picado
1 cebola média picada

1 pimentão verde pequeno 
picado(opcional)
- Sal e limão à gosto
300 g de ricota granulada
200 ml de creme de leite

MODO DE PREPARO:

1 - Faça 3 a 5 cortes transversais no couro de cada metade do 
peixe. Os cortes devem ser superficiais, sem dividir o peixe em 
pedaços, apenas para melhor absorção dos sabores na carne.
2 - Misture o tomate, a cebola e o pimentão picados com o sal e 
recheie o peixe espalmado.
3 - Esprema um pouco de limão no peixe recheado, feche uma 
das metades sobre a outra, esprema limão em ambos os lados do 
peixe novamente e reserve.
4 - A melhor folha de bananeira para o preparo é aquela que for 
mais nova, que esteja crescendo mais ao centro da bananeira. 
Para envolver o peixe sem quebrar a folha, o caule central da folha 
deverá ser cortado ao meio com o cuidado para ficar espesso 
o suficiente para manter os dois lados da folha unidos. Uma 
dica é estender a folha sobre a mesa com a face verde escura 
virada para baixo, e começar a cortar o excesso de caule pela 
extremidade mais grossa do caule.
5 - Envolva o peixe na folha de bananeira, se quiser você pode 
utilizar o excesso de caule para amarrar a folha da bananeira em 

CLIENTE: Marcelo Quadros e Amigos | Curitiba 
ORIGEM RECEITA: Marcelo possui uma história de preparo 
desse pescado com os amigos Sônia, Marcinho, Fernando, 
Marcelo, Thiano, Gaba e Lucas na Ilha do Mel. Autores dessa 
receita, os amigos adaptaram a receita de peixe assado 
para o peixe assado na folha de bananeira com ingredientes 
disponíveis e o pescado da época, recheando o peixe não só com 
os ingredientes mas também com muito carinho e amizade!
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TEMPO DE PREPARO: 30-40min          RENDIMENTO: 6 porções

TEMPO DE PREPARO: -                            RENDIMENTO: -

    Apetitoy    Apetitoy

volta do peixe, isso irá facilitar virar o peixe quando estiver assando.
6 - Asse o peixe na brasa por 30 minutos, vire e asse por mais 
15 minutos. Caso deseje fazer no forno, o tamanho do peixe deve 
permitir que o mesmo caiba espalmado dentro da forma.
7 - Depois de assado, espalme o peixe de modo que a folha de 
bananeira continue protegendo o peixe. Distribua uniformemente 
o recheio que se espalhou na hora de abrir o peixe.
8 - Espalhe a ricota granulada sobre o tempero, despeje o creme de 
leite sobre a ricota, acrescente algum ingrediente ou tempero preferido 
seu e leve ao fogo por mais 10 ou 15 minutos com o peixe aberto. 

Sugestão de acompanhamento: arroz e salada.

Peixe ao molho 

INGREDIENTES:

1,5 kg de Paru
3 limões
3 batatas em rodelas 
1 pimentão amarelo em rodelas
1 pimentão vermelho em rodelas
2 cebolas em rodelas
2 tomates em rodelas 

200 ml de leite de coco 
6 colheres de sopa de azeite de 
oliva 
3 dentes de alho
5 g de açafrão
- Sal e pimenta a gosto 
- Coentro a gosto

MODO DE PREPARO:

1 - Em uma panela panela aqueça o azeite e adicione o alho e o açafrão.
2 - Monte camadas de cebola, tomate, pimentão, batatas e do 
peixe até preencher toda a panela.

Paru a 

INGREDIENTES:

1 kg de filé de Paru
300 g de queijo muçarela
300 g de presunto
8 tomates maduros
1 cebola grande
3 dentes de alho
- Cheiro verde a gosto
- Manjericão a gosto

- Limão a gosto
1 pitada de pimenta do reino a 
gosto
200 ml de água
- Ovos
- Farinha de trigo
- Farinha de rosca
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

1 - Tempero os filés com alho, sal, limão e uma pitada de pimenta 
do reino e reserve.

3 - Acrescente os outros temperos, tampe a panela e deixe cozinhar 
por 26 minutos.
4 - Depois de 26 minutos adicione o coentro picado, o leite de coco 
e deixe cozinhar até que a batata esteja bem macia.
5 - Retire do fogo e sirva!

COZINHEIRO: Marta Sena 
Restaurante Apetitoy |  Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: O peixe ao molho faz 
parte do cardápio do Restaurante Apetitoy, 
variando os peixes conforme a época do ano.

PESCADOR: Daniela | Matinhos
ORIGEM RECEITA: Essa receita é preparada 
pela Daniela por gostar muito do Paru e 
também de queijo, unindo ingredientes que 
tanta gosta em uma receita muito saborosa. 

  parmegiana  parmegiana
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TEMPO DE PREPARO: 1h                           RENDIMENTO: 2 porções

TEMPO DE PREPARO: 1h                           RENDIMENTO: -

2 - Para preparar o molho, frite a cebola até que esteja bem dourada, 
acrescente o alho e os tomates maduros junto com o manjericão e o 
cheiro verde e refogue.
3 - Acrescente a água e deixe ferver até formar um molho 
consistente e reserve.
4 - Empane os filés na farinha de trigo, passe no ovo e empane 
novamente na farinha de rosca.
5 - Frite os filés empanados em óleo bem quente.
6 - Para montar o prato siga os seguintes passos: Em um refratário 
ou forma coloque os filés fritos, em seguida cubra-os com molho e 
tampe-os com o presunto e o queijo. Despeje mais molho de tomate 
e acrescente rodelas de tomate para decorar o prato. Leve ao forno 
até que o queijo esteja derretido.
7 - Quando o queijo estiver derretido, retire o prato do forno e coloque umas 
folhas de manjericão para decoração do prato e estará pronto para servir. 

Sugestão de acompanhamento: arroz branco e salada verde. 

PEIXE-PORCO   
(Balistes capriscus) 

  Safra: Novembro a fevereiro  Status de conservação: Vulnerável (VU)

  Arte de pesca: Caceio boiado ou molinete

Peixe-porco é o nome comum usado para designar várias espécies 
de peixes pertencentes a família Balistidae. Essas espécies possuem 
diferentes cores, tamanhos e hábitos, entretanto, o Peixe-Porco 
capturado pela pesca artesanal do litoral do Paraná possui o corpo 
acinzentado com barras mais escuras na lateral e também algumas 
manchas azul  claro. Possui na nadadeira dorsal um espinho maior e mais 
rígido que se destaca, além de uma boca pequena com dentes afiados. 
Quando fora da água o peixe emite um som que lembra o grunhido do 
porco, explicando a origem do nome. Possui uma alimentação variada, 
alimentando-se de peixes e invertebrados. 

Peixe-porco 

de Peixe-Porco

INGREDIENTES:

500 g de Peixe-Porco
2 limões 
- Sal a gosto
- Temperos a gosto, sugestões: 

alho em fatias, orégano, pimenta, 
salsinha, cebolinha, sal grosso.
- Legumes de acompanhamento: 
batata, cebola e pimentão.

MODO DE PREPARO:

1 - Esprema 2 limões em uma vasilha e misture o sal.
2 - Coloque o peixe-porco por 10 minutos na mistura preparada.
3 - Forre uma forma com papel alumínio e passe o peixe temperado 
para a forma.
4 - Polvilhe os temperos de seu agrado no peixe e finalize regando com 
o azeite de oliva.
5 - Acrescente a batata, cebola e o pimentão na forma e cubra a forma 
com papel alumínio.
6 - Leve ao forno em fogo médio (180 graus) por aprox. 40 min; esse 
tempo varia de acordo com a grossura do peixe, avalie para conferir se 
o peixe está com aspecto de cozido.
7 - Depois de cozido, retire o alumínio da parte de cima e deixe dourar 
por mais 20 minutos. Aproveite!

ao fornoao forno

CLIENTE: Alexandre e Mariana Amorim | Curitiba
ORIGEM RECEITA: Essa receita foi elaborada pelo 
Alexandre e Mariana com o objetivo de elaboração 
de uma receita simples, mas saborosa.

    sanduiche    sanduiche
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TEMPO DE PREPARO: 30-40min           RENDIMENTO: 3 porções

INGREDIENTES:

Para o peixe:
1 Peixe porco em tiras
150 g de farinha de trigo 
25 g de polvilho azedo
270 ml de cerveja 
1 g de fermento biológico
1 g de sal
- Óleo para fritar
- Pão brioche sem casca
Para a Maionese:
1 lâmina de alho
1/2 limão
100 ml de leite
- Óleo até dar o ponto 
(aproximadamente 100 ml)
- Sal
Para o Molho:
100 g de geléia de maracujá

60 g de Shoyu
40 g de Óleo de gergelim
60 g de Vinagre de arroz
40 g de Miso
40 g de Óleo
Para o Picles:
1 Chuchu em lâminas 
125 ml de Vinagre
125 ml de Água
50 g de Açúcar
4 g de Sal
5 g de açafrão da terra pó ou 
fresco (1 unidade amassado 
para dar cor)

MODO DE PREPARO:

Preparo do peixe: Em um bowl, misture bem a farinha de trigo, o polvilho, 
a cerveja, o fermento e o sal e reserve por aproximadamente 1 hora. 
Quando a massa estiver soltando bolhas de ar, estará pronta. Tempere 
o peixe com sal, passe na massa e frite até ficar bem dourado (coloque 
o peixe em submersão no óleo bem quente).
Preparo da maionese: Com a ajuda de um mixer misture o alho e o 
leite. Vá adicionando o óleo até dar o ponto de maionese, geralmente é 
necessário aproximadamente 100ml de óleo.

COZINHEIRO: Igor Marquesini | Restaurante Igor 
Curitiba | ORIGEM RECEITA: Nessa receita, o Igor se 
inspirou no tradicional Katsu Sando, sanduíche japonês de 
porco. A reinvenção do sanduíche surgiu da brincadeira 
com o nome Peixe Porco. Os ingredientes do sanduíche 
japonês foram substituídos por ingredientes comuns no 
litoral do Paraná, originando esta nova receita.

Preparo do molho: Em uma panela adicione todos os ingredientes e 
mexa até que todos os ingredientes estejam bem misturados. Retire do 
fogo e deixe esfriar.
Preparo do Picles: Em uma panela, esquente o vinagre, a água o açúcar 
e o sal. Deixe esfriar e junte o açafrão e o chuchu. Reserve na geladeira 
por 1 dia. Obs: Para fazer mais rápido, pode colocar a mistura quente 
no chuchu e quando esfriar estará pronto.
Preparo sanduíche: Corte o pão no tamanho da tira dos peixes e o toste 
na chapa. Passe a maionese e coloque o peixe. Por fim finalize com o 
molho e o picles e estará pronto para ser servido.

Peixe-porco ao 

INGREDIENTES:

1 kg de peixe porco limpo
1 cebola grande
- Tomate a gosto
1 pimentão (a cor que desejar)
- Alfavaca a gosto
- Cebolinha a gosto

- Sal
1 sachê de molho de tomate
Opcional/Sugestão:
- Coentro
- Pimenta Cambuci
- Leite de coco

MODO DE PREPARO:

1 - Retire as espinhas do peixe porco separando as bandas (ou filés).
2 - Passe as bandas no sal e reserve.
3 - Corte a cebola, o tomate, a cebolinha, o pimentão, alfavaca e 
demais temperos desejados, misture tudo e reserve.
4 - Lave o peixe porco para retirar o sal.

molhomolho

PESCADORA: Norma Nascimento | Pontal do Paraná 
- Barrancos | ORIGEM RECEITA:Essa receita foi 
elaborada pela Norma com objetivo de diferenciar 
a receita clássica de peixe porco frito. Pode ser 
preparada com outras espécies de peixes também.
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TEMPO DE PREPARO: -                             RENDIMENTO: 10 porções

TEMPO DE PREPARO: 1h30                     RENDIMENTO: 2 porções

5 - Em uma panela grande intercale camadas da mistura que você 
preparou (de temperos, cebola e tomate) e de peixe. Siga alternando 
as camadas até acabar os ingredientes.
6 - Por último acrescente o sachê de molho de tomate e meio copo de 
água. Tampe e deixe cozinhar por 25 minutos. (se desejar, acrescente 
leite de coco).

Sugestão: Prepare um pirão com o molho obtido, misturando a 
farinha de mandioca a uma porção do caldo até obter uma massa 
homogênea com consistência do seu agrado.

PESCADA AMARELA    
(Cynoscion acoupa) 

 Safra: Outubro a dezembro  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

 Arte de pesca: Caceio de fundo/Tarrafa-Rede baixa

A Pescada Amarela é uma das várias espécies de peixes que recebem o 
nome de “Pescada”. Possui um corpo cilíndrico e alongado de coloração 
prateada com tons dourados. Vive principalmente em fundos de areia ou 
lodo, onde se alimenta de camarões e outras espécies de peixe. É uma 
espécie marinha subtropical que pode ocorrer também em regiões de 
água salobra, com influência de rios e estuários.

pescada do 

INGREDIENTES:

1 pescada amarela de 
aproximadamente 5 kg
Para o pesto utilize os seguintes 
temperos, a seu gosto:

    - Salsinha
    - Manjericão
    - Cebolinha
    - Alho
    - Azeite

marmar Lombo de Pescada Amarela, 
flambada com 

            e farofinha 
de pinhão e bacon

MODO DE PREPARO:

Observação: indica-se uma pescada grande para que os filés retirados 
sejam grandes e seja possível assa-los inteiros na churrasqueira. 

1 - Limpe a pescada, retire a cabeça e nadadeiras, restando apenas 
dois grandes filés de aproximadamente 1,250 kg cada um.
2 - Bata a salsinha, manjericão, um pouco de cebolinha, alho e 
bastante azeite no liquidificador para fazer o molho pesto.  
3 - Tempere os filés com o molho pesto e deixe marinando de um dia 
para outro. Antes de levar ao fogo, retire o excesso da marinada.
4 - Coloque o peixe em uma grelha de peixe e leve a churrasqueira, 
asse até formar uma crosta mais grossa na superfície do filé. Vire e 
faça o mesmo do outro lado.
5 - Quando os dois lados estiverem bem assados, estará pronto 
para ser servido.

Sugestões: Utilize o mesmo pesto que marinou o peixe para saltear 
batatas pré-cozidas, levando-as ao forno. Sirva os filés com arroz de 
brócolis e as batatas salteadas.

CLIENTE: Luiz Tadeu Grossi Fernandes | Curitiba 
ORIGEM RECEITA:Essa foi uma receita 
criada pela esposa do Luiz Tadeu. 

COZINHEIRO: Guilherme Abreu | Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA:A receita foi criada pelo 
Guilherme, utilizando ingredientes que 
remetem ao litoral e o Paraná. 

cataia e melcataia e mel
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TEMPO DE PREPARO: 1h30-2h              RENDIMENTO: Variado

MODO DE PREPARO:

Preparo da farofa:
1 - Cozinhe o pinhão com uma colher de sal até ficar macio (em 
média 40 min na panela de pressão).
2 - Escorra e passe por um processador ou liquidificador e reserve
3 - Frite o bacon no óleo até ficar dourado.
4 - Quando estiver bem dourado, abaixe o fogo e acrescente a 
farinha de mandioca, a manteiga e pinhão triturado.
5 - Mexa até a farinha ficar crocante e desligue o fogo.
6 - Acrescente o sal, cominho, noz moscada, e as ervas frescas. 
Observação: Antes de processar o pinhão, tempere o peixe 
utilizando o suco de 1 limão e meio, sal e pimenta a gosto e reserve.

Preparo do peixe:
1 - Em uma frigideira anti aderente, em fogo de médio pra alto, 
coloque um fio de óleo e sele os lombos dos 6 lados (em cima, em 
baixo e laterais).
2 - Quando estiver finalizando esse processo pegue a metade 
do limão que sobrou corte em rodelas bem fininhas e acrescente 
na frigideira.
3 - Em um copo americano acrescente 50 ml de Cataia e uma 
colher de chá de mel e mexa até ficar homogêneo.

INGREDIENTES:

2 lombos de pescada 
amarela, aproximadamente 
200 g cada
2 limões
- Sal e pimenta do reino 
a gosto
50 ml de cataia
1 colher de chá de mel
300 g de pinhão descascado
200 g de bacon em cubos
150 g de farinha de 

mandioca, de Morretes!
3 colheres de óleo de soja
3 colheres de manteiga
1 colher de ervas frescas 
de sua preferência bem 
picadinhas (alfavaca, 
salsinha, orégano fresco)
1 pitada de sal
1 pitada de cominho
1 pitada noz moscada

4 - Acrescente dois terços da cataia com mel em volta do peixe 
e o restinho por cima dos mesmo e flambe imediatamente. Para 
flambar incline a frigideira ou use um fósforo.
5 - Sirva o  pedaço de peixe em cima de uma cama de farofinha de 
pinhão e decore com as fatias de limão.
Observação: quanto mais envelhecida a cataia mais sabor 
amadeirado ela deixará no prato. Após flambar quanto mais 
tempo deixar o peixe no fogo, mais caramelizado ele ficará.

Pescada amarela 
ao creme de abacaxi

INGREDIENTES:

1  pescada amarela espalmada 
do tamanho desejado
1 abacaxi grande não muito 
maduro
500 g de nata fresca

200 g de queijo parmesão 
ralado
3 cebolas grandes
1 cabeça de alho picado
- Pimenta do reino (opcional)
- Salsa e cebolinha a gosto

assadoassada

MODO DE PREPARO:

1 - Coloque o peixe espalmado em um recipiente limpo e faça alguns 
cortes profundos na carne (sentido cabeça ao rabo).
2 - Passe sal e pimenta a gosto em todo o peixe (reserve por 20 minutos).
3 - Descasque o abacaxi e corte em cubos pequenos. 
4 - Em um recipiente misture a nata fresca e o abacaxi. Mexa bem até 
estar bem misturado (não usar batedeira).

PESCADOR: Umberto Sebastião | Matinhos 
ORIGEM RECEITA: Esta é uma 
receita de autoria própria. 
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TEMPO DE PREPARO: 20min                   RENDIMENTO: 2 porções

TEMPO DE PREPARO: 30min                   RENDIMENTO: 6 porções

5 - Pique bem o alho e o cheiro verde e reserve.
6 - Corte as cebolas em rodelas finas e reserve.
7 - Sobre o peixe, usando uma colher, adicione a nata com abacaxi se 
atentando a preencher os cortes na carne, até que cubra todo peixe
8 - Espalhe as rodelas de cebola e o alho sobre o peixe.
9 - Espalhe o cheiro verde sobre a cebola.
10 - Leve ao forno a 190° por 1:30 minutos (Se não couber o peixe pode 
ser cortado ao meio).
11 - Retire o peixe do forno e salpique o queijo ralado, volte ao forno por 
mais 10 minutos. 
Obs: Para preparo na churrasqueira siga o mesmo processo e asse em 
fogo brando por 1:40 minutos.

PESCADA branca    
(Cynoscion leiarchus) 

 Safra: Outubro a fevereiro  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

 Arte de pesca: Caceio de fundo/Tarrafa-Rede baixa

Assim como as demais pescadas, a Pescada Branca habita regiões 
arenosas e lodosas, em águas marinhas ou salobras, entretanto essa 
é uma espécie restrita às águas Sul Americanas. Seu corpo também é 
cilíndrico e alongado, de coloração prateada com tons mais escuros em 
suas nadadeiras.    

Filé de pescada à meunière

INGREDIENTES:

500 g de filé de Pescada Branca
200 g de camarão branco
100 g de alcaparras

100 g de champigon fatiado
80 g de manteiga
- Sal e pimenta a gosto
- Farinha própria para empanar

la belle la belle 

CLIENTE: Pâmela Cattani | Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: Esse é um prato tradicional francês, e o 
nome se refere ao modo de preparo do peixe: passado na 
farinha antes de ir para a frigideira. A receita original a la 
meunière vai no molho somente manteiga e limão, porém 
foi incrementada com champignon, alcaparras e camarão 
para a versão a la belle meunière. Outros peixes que vão 
muito bem neste preparo são: cavala, linguado e badejo.

MODO DE PREPARO:

1 - Tempere os filés de pescada com sal e pimenta e passe eles na farinha.
2 - Em uma panela coloque 20 g de manteiga e espere que ela derreta. 
Depois de derretida ela vai espumar, ficar líquida, e começar a borbulhar 
de novo, agora com tonalidade marrom claro, só então estará no ponto.
3 - Coloque os filés para grelhar, quando estiver dourado de um lado 
vire e doure o outro. Repita esse processo até que todos os filés estejam 
grelhados (você pode ir reservando ele em uma travessa no forno, para 
manter aquecido).
4 - Na mesma panela acrescente o resto da manteiga e coloque os 
camarões para grelhar, quando estiverem rosados junte o champignon 
e as alcaparras.
5 - Cubra os filés com o molho de camarão, champignon e alcaparras e 
seu prato está pronto para ser servido.
Sugestão de acompanhamento: Batatas gratinadas e arroz branco.

tropical B12

INGREDIENTES:

500 g de filé de Pescada Branca
5 limões (taiti)
1 cebola roxa grande
1 pimenta dedo de moça
- folhas de coentro ou salsa

- sal a gosto
- azeite a gosto
- pimenta do reino a gosto
1 manga

cevicheceviche
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TEMPO DE PREPARO: 30min                   RENDIMENTO: 6 porções

TEMPO DE PREPARO: 45min                   RENDIMENTO: 2 porções

COZINHEIRO: Luiz Henrique Stiglin de 
Oliveira - Dhalsin | Estação B12 | Pontal 
do Paraná | ORIGEM RECEITA: O Ceviche 
é uma receita muito preparada na B12 
e que faz o maior sucesso. 

PESCADOR: Marcio Sant’ana | Shangrillá - Pontal do 
Paraná | ORIGEM RECEITA: O Márcio aprendeu essa 
receita com seus avós. Ela pode ser reproduzida com 
outros peixes também, desde que não tenha espinhos. 

MODO DE PREPARO:

1 - Pique o filé de peixe em cubos de aproximadamente 1,5cm.
2 - Esprema os limões.
3 - Tempere o peixe com o sal e pimenta do reino, acrescente o suco de 
limão e deixe marinando por 30 minutos.
4 - Retire a primeira casca da cebola roxa e pique em lâminas bem fininhas
5 - Pique os demais ingredientes.
6 - Após os 30 minutos, misture a cebola, a pimenta dedo de moça, o 
coentro ou salsa e a manga e misture.
7  - Acrescente o azeite e está pronto para servir.

Sugestão: Se houver problema com a acidez do limão, pode-se 
acrescentar uma laranja ou gelo enquanto o peixe estiver marinando. 
Sugestão de acompanhamento: Chips de batata doce.

de peixe caiçara 

INGREDIENTES:

1 kg de filé de pescada branca 
sem pele
½ cebola 
5 dentes de alho 
1 tomate 
½ pimentão 

- Pimenta do Reino a gosto
- Cominho a gosto 
- Sal a gosto
- Cheiro Verde a gosto
2 colheres (sopa) Azeite de oliva 

desfiadodesfiado
PESCADINHA BEMBECA    
(Macrodon ancylodon) 

  Safra: Todo o ano     Arte de pesca: Fundeio ou caceio 

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

 
Possui o corpo branco meio amarelado, com a parte do dorso e das 
nadadeiras mais escura. Apesar de ser um peixe que pode atingir 
até 4,5m, hoje é encontrada comumente com 35cm, isso devido 
principalmente a períodos de pesca excessiva. É um peixe que vive sobre 
o fundo de lama ou areia, em regiões rasas do litoral e também em 
ambientes estuarinos. Se alimenta de camarões e pequenos peixes. 

MODO DE PREPARO:

1 - Em uma panela coloque o peixe com água suficiente para cobrir os 
filés, acrescente o sal e deixe cozinhar por 4 minutos.
2 - Após o cozimento, escorra toda a água até que fique bem sequinho
3 - Retire o peixe da panela e desfie o peixe levemente com a mão.
4 - Pique o alho, a cebola, o tomate, o pimentão e o cheiro verde e reserve
5 - Em uma frigideira acrescente o azeite, o alho e o peixe desfiado e 
refogue até ficar amarelinho. 
6 - Em outra panela refogue a cebola, tomate, pimentão e acrescente 
ao peixe.
7 - Tempere com a pimenta, cominho e o cheiro verde e deixe no fogo por 
aproximadamente 5 min ou até evaporar toda a água e estará pronto. 
 
 Sugestão de Acompanhamento: Arroz e salada.

Pescadinha 

limão siciliano e alecrimgrelhada com grelhada com 
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TEMPO DE PREPARO: 30-40min           RENDIMENTO: 2 porções

TEMPO DE PREPARO: 50min                 RENDIMENTO: 3 porções

INGREDIENTES:

500 g de filé de pescadinha 
1 limão siciliano (raspas e suco)
- Sal a gosto
- Azeite 

- Pimenta do reino branca ou 
preta moída na hora a gosto
1 ramo de alecrim
 

CLIENTE: Sarah Charlier e Guilherme de Ciccio | 
Pontal do Paraná | ORIGEM RECEITA: 
Esse é um prato de origem mediterrânea, 
preparada pela Sarah e Guilherme. 

CLIENTE: Gabriela Carvalho | Chef no Quintana 
Gastronomia | Curitiba | ORIGEM RECEITA: 
A receita foi preparada com ingredientes frescos 
da estação. Assim, o molho traz leveza e valoriza 
o sabor da pescadinha bembeca. 

MODO DE PREPARO:

1 - Se o peixe estiver congelado, descongele durante a noite na geladeira. 
Após abrir a embalagem, escorra a água e seque os filés delicadamente 
com papel toalha.
2 - Tempere os filés com sal, pimenta, azeite, alecrim e um pouco de suco 
do limão e deixar marinando por 15 minutos.
3 - Antes de grelhar o peixe, faça 3 cortes na pele para que ele não envergue.
4 - Pré-aqueça uma frigideira antiaderente, coloque um fio de azeite e 
disponha os filés com a pele para baixo. Frite cada lado por 3 minutos 
ou até dourar.
5 - Finalize o prato com as raspas de limão siciliano. 
 
 Sugestão de Acompanhamento: Legumes variados salteados.

Filé de peixe ao mediterrâneomolhomolho

MODO DE PREPARO:

1 - Em uma tigela coloque a cebola, os tomates, as ervas picadas, o azeite 
de oliva, o vinho branco, o sal e a pimenta do reino. 
2 - Mexa delicadamente e deixe cozinhar até que todos os ingredientes 
estejam bem misturados. Reserve por 30 minutos antes de servir. 
3 - Tempere o filé de pescada com sal e reserve.
4 -Em uma forma coloque a farinha de milho, adicione um pouco de 
sal e misture.
5 - Empane o peixe nessa farinha de milho dos dois lados.
6 - Em uma frigideira acrescente um fio de óleo e sele seu peixe por 
aproximadamente 3 minutos de cada lado, ou até estar no ponto desejado. 
7 - Coloque o peixe em uma travessa e regue o molho de azeite sobre o 
peixe grelhado. Delicie-se!

Sugestão: Para incrementar o prato, acrescente cogumelos laminados 
refogados ou grelhados, alcaparras, azeitonas, abobrinha laminada ou 
seu ingrediente de preferência! Use sua criatividade e bom gosto.

de peixe

INGREDIENTES:

500 g pescada bembeca
250 g farinha de milho biju
- Sal para temperar
80 ml óleo
200 g cebolas roxa cortadas em 
tirinhas
200 g bandeja de tomate cereja 
cortados ao meio

1 xic salsinha picada
1 xic de cebolinha picada
½ xic. folhas de manjericão
200 ml azeite oliva
100 ml vinho branco
- Sal a gosto
- Pimenta do reino moída

      bolinho      bolinho

90 91



TEMPO DE PREPARO: 30min                RENDIMENTO: 3 porções

MODO DE PREPARO:

Preparo da massa:
1 - Em uma panela coloque a água com uma pitada de sal.
2 - Quando a água estiver quase em ponto de fervura abaixe o fogo e 
acrescente a farinha de trigo aos poucos, mexendo sem parar para que 
a massa não embole.
3 - Mexa até que os ingredientes estejam bem misturados.
4 - Retire da panela e deixe esfriar.

Preparo do recheio:
1 - Em uma panela acrescente os filés de peixe, cubra com água e 
tempere a gosto.
2 -  Deixe cozinhar até que os filés estejam bem cozidos, geralmente 
quando estão mais branquinhos.
3 -  Desfie o peixe ou amasse com um garfo e reserve.

Preparo dos bolinhos:
1 - Com a massa já fria, forme bolinhas do tamanho desejado e faça um 
furo no meio.
2 - Acrescente o peixe desfiado e feche a massa.
3 - Empane os bolinhos em farinha de rosca e frite em óleo bem quente.

INGREDIENTES:

Massa: 
3 xícaras de água
3  ½ xícaras de farinha de trigo
1 pitada de sal

Recheio:
500 g de filé de bembeca (aprox. 
2 filés sem couro)
- Água suficiente para cobrir os filés
- Temperos a gosto 

PESCADORA: Sirley Tavares | 
Pontal do Paraná | ORIGEM RECEITA: 
Essa receita foi adaptada pela Shirley, utilizando 
a massa de coxinha com recheio de peixe. 

ROBALO (FLECHA/PEVA)   
(Centropomus undecimalis | Centropomus parallelus) 

   Safra: Janeiro e fevereiro     Defeso: Novembro e dezembro

  Arte de pesca: Fundeio e Tarrafa-Rede baixa       

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

Há duas espécies principais de Robalo que ocorrem no litoral 
paranaense: o Peva e o Flecha. Podem ser encontrados em mar, 
rios e estuários. São peixes robustos, de corpo alongado e coloração 
prateada. Possuem uma linha escura na lateral do corpo bem 
marcada. Suas nadadeiras são mais escuras que o restante do 
corpo, variando de tons amarelados a marrom. Ocorrem do EUA ao 
sul do Brasil, se concentrando em cardumes não muito grandes. Sua 
dieta é baseada em pequenos peixes e crustáceos.

INGREDIENTES:

500 g de filé de Robalo 
cortado em cubos
- Suco de 2 ou 3 limões
1 cebola roxa cortada em 
meia lua fina
3 colheres (sopa) de cebolinha 
picada

½ pimentão amarelo picado 
em tirinhas
1 colher (sopa) de pimenta 
dedo-de-moça (sem 
sementes)
1 colher (sopa) de gengibre 
fresco cortado em tirinhas 
- Sal a gosto

CLIENTE: Gabrieli Rodrigues e 
Bruna Fernanda | Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: Esta é uma 
receita originada da junção de 
várias receitas de ceviche. 

cevicheceviche
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TEMPO DE PREPARO: 40min                   RENDIMENTO: 2 porções

TEMPO DE PREPARO: -                             RENDIMENTO: -

de Robalo com Molho Ponzu

INGREDIENTES:

600 g de Filé fresco e limpo de 
Robalo  
3 Laranjas Pêra 
1 Limão 
100 ml de Vinagre de arroz
100 ml de Shoyo Tradicional
20 g Alga Marinha desidratada 
Kombu

20 g Katsuobushi (conserva de 
peixe seco)
60 ml de Sakê
40 ml de Mirim
200 ml de Água mineral
- Gengibre (a gosto) 
- Cebolinha (a gosto) 

MODO DE PREPARO:

1 - Misture todos os ingredientes e deixe marinando no limão por 
aproximadamente 15 minutos na geladeira antes de servir. 

MODO DE PREPARO:

Preparo do Molho Ponzu
1 - Em uma panela com água mineral já ao fogo, acrescente a alga kombu, 
o katsuobushi e mexa até começar a ferver. Depois que ferver, desligue o 
fogo e assim que esfriar leve à geladeira. Deixe descansar por 25 minutos.
2 - Após descanso, coe o caldo Dashi e acrescente o suco das laranjas e do 
limão, o vinagre de arroz, o shoyu, o sakê e o mirim, mexa bem e reserve.
Observação: O Dashi é um importante caldo da culinária japonesa, é rico 
em Umâmi e vai ajudar a equilibrar e harmonizar o sabor do molho, e 
também do conjunto final do prato. 

UsuzukuriUsuzukuri

CLIENTE: Renan Perez Macedo | 
Sushiman | Pontal do Paraná ORIGEM 
RECEITA: A receita é uma adaptação de 
preparo e molho de origens nipônicas.

de Robalo

INGREDIENTES:

2 kg de Robalo em pedaços ou 
picado (não pode ser em filé, se 
não desmancha)
1 cebola picada 
5 dentes de alho 

- Cheiro verde a gosto
2 tomates picados
1 colher de molho de tomate 
(opcional)
- Sal a gosto

Corte do Usuzukuri
1 - Com uma faca bem afiada, de preferência uma Yanagi (faca 
tradicional para Sashimi), tire finas fatias do seu filé de Robalo, pode-
se utilizar da parte lombar do peixe. Caso não tenha a faca apropriada, 
utilize a faca mais afiada que tiver. O Usuzukuri é um corte mais fino do 
que o tradicional do Sashimi. O ideal é fazer o corte em uma só passada 
da faca sobre o filé. Deve-se evitar o movimento de serra, assim você irá 
utilizar toda a extensão do fio da faca. 

Preparo do prato:
1 - A sugestão é que as fatias sejam distribuídas em formato de espiral 
hiperbólico, começando pelas laterais do prato, você pode ir colocando 
as peças do espiral no prato na medida em que irá cortando as finas 
fatias do filé. Quando fechar o espiral, regue delicadamente com molho 
Ponzu sobre as finas fatias de Robalo. 
2 - Acrescente a cebolinha cortada bem fina sobre cada uma delas, 
junto também com o gengibre ralado que servirá para decoração e 
proporcionará um toque bem especial. Bom apetite!

Considerações: O Corte fino do Usuzukuri requer certa técnica, mas pode 
ser adquirida facilmente com a prática. O molho Ponzu é um molho 
cítrico, aromático e saboroso, contudo ele não irá ultrapassar o gosto e 
textura do peixe, e sim proporcionará conjunto ao peixe uma sensação 
refrescante e harmoniosa do bom e nobre pescado que é o Robalo.

   ensopado   ensopado
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TEMPO DE PREPARO: 24h                       RENDIMENTO: 3 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Corte o robalo em pedaços e reserve.
2 - Em uma panela, refogue a cebola até dourar, acrescente o alho e 
o cheiro verde.
3 - Acrescente os tomates picados, sal, os pedaços de robalo e o 
molho de tomate.
4 - Coloque água até cobrir o peixe, geralmente dois copos são suficientes. 
5 - Deixe cozinhar por dez minutos, sempre conferindo a textura do peixe.
6 - Após dez minutos espete o garfo no peixe, se estiver cozido e a 
ponto de ‘desmanchar’ está pronto.
7 - Aproveite o caldo ainda quente e faça um pirão no prato, basta colocar 
farinha de mandioca e o caldo e misturar, fica uma delícia!

PESCADORAS: Rosângela Athanásio 
Pires (Zica) e Jéssica Athanásio da Graça  
| Guaraqueçaba - Superagui | ORIGEM 
RECEITA: Receita da família da Zica. 

SALTEIRA (GUAIVIRA)    
(Oligoplites saliens) 

  Safra: Outubro a março  Arte de pesca: Caceio boiado/Fundeio-Rede alta 

  Status de conservação: Menor preocupação (LC)

 
É um peixe de corpo alongado, prateado com regiões de tons 
azulados. As nadadeiras se destacam por serem amareladas, assim 
como algumas regiões do ventre. É uma espécie bentopelágica, ou 
seja, alterna entre o fundo arenoso e a coluna d’água, se alimentando 
de microorganismos em suspensão ou, em menor quantidade, de 
crustáceos no fundo marinho. Ocorre principalmente na região 
litorânea podendo ser encontrada em ambientes de menor salinidade 
próximo a estuários.

MODO DE PREPARO:

1 - Forre o fundo de uma tigela com 3 colheres de sopa de açúcar. 
Coloque o filé sobre a camada de açúcar e salpique mais duas colheres 
de açúcar e duas de sal sobre o peixe. 
2 - Acrescente uma a duas colheres de sopa semente de mostarda e uma 
colher de sopa de semente de coentro sobre o filé. Por último, cubra o peixe 
com o dill picado. Pode picar inclusive os talos, que conferem bastante aroma 
ao peixe. Cubra a tigela com uma tampa e leve à geladeira por 12 horas. 
3 - Passadas as 12h, retire da geladeira e escorra o líquido que estará 
acumulado no fundo (que vem do “cozimento” do peixe na salmoura) e 
retorne o peixe por mais 12 horas.
4 - Pronto! Retire o peixe da tigela, raspe o excesso do dill e corte o 
peixe em finas fatias. 
Sugestões: O excesso do dill pode ser usado para fazer um molho para 
acompanhar o peixe. Basta misturar em uma tigela o excesso de dill 
com preparado de mostarda e mel à gosto até formar uma pasta. O 
peixe pode ser apreciado com pães de fermentação natural, ou fatias 
de batata cozida com manteiga derretida. Ah, e uma cerveja artesanal 
também vai muito bem.

CLIENTE: Daniele Conceição  | Pontal do Paraná | 
ORIGEM RECEITA: Essa receita da Daniele e do Yens 
é uma adaptação do gravad lax, uma especialidade 
escandinava que surgiu como método para marinar e 
conservar pescados, tipicamente salmão.

Salteira

INGREDIENTES:

1 filé fresco de salteira de 350 
a 400 g
2 colheres de sopa de sal 
5 colheres de sopa de açúcar 
2 a 3 colheres de sopa de 

semente de mostarda
1 colher de sopa de semente de 
coentro 
- Maço de dill (endro) fresco e 
picado.

GravadGravad
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TEMPO DE PREPARO: 1h30                      RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 1h                           RENDIMENTO: 4 porções

TEMPO DE PREPARO: 45min                  RENDIMENTO: 4 porções

marinadomarinado
souflesoufle

MODO DE PREPARO:

1 - Pré-aqueça o forno a 180 graus
2 - Misture o sal grosso com as claras até formar uma pasta e reserve
3 - Abra a salteira, recheie com as ervas, fatias de limão e alho
4 - Em uma assadeira, faça uma cama com a pasta de sal e claras e 
coloque o peixe em cima. 
5 - Cubra o peixe com o restante do sal tomando cuidado para que não 
fiquem partes expostas e leve ao forno por 40 minutos
6 - Retire a assadeira do forno, quebre a crosta de sal, retire o peixe e sirva!

Salteira assada em 

peixe no molho cítrico

INGREDIENTES:

3 kg de sal grosso
4 claras de ovo
1 salteira inteira (cerca de 2kg)
- Ervas aromáticas frescas 

(alecrim, tomilho, orégano) 
a gosto
- Limão a gosto
- Alho a gosto

crosta de salcrosta de sal

COZINHEIRO: Jorge Mariano | Madá pizza e 
vinho | Curitiba | ORIGEM RECEITA: Esse preparo 
é um método tradicional de preparar peixe, que 
conserva o sabor e a umidade do pescado. 

PESCADORA: Roseli Conde | Matinhos | ORIGEM 
RECEITA: O Emanoel compartilhou essa receita de 
sua avó, que sempre trabalhou com pesca e que tem 
seu próprio livro de receitas sendo essa uma das 
receitas que pode ser encontrada no livro.  

MODO DE PREPARO:

1 - Misture todos os ingredientes da marinada.
2 - Tempere os filés de salteira com a marinada cítrica que você preparou 
e reserve por 40 minutos.
3 - Após os 40 minutos pré-aqueça uma frigideira e grelhe os filés até que 
fique bem dourado, está pronto para servir. 

de siri

INGREDIENTES:

1 kg de filé de salteira
- Suco de 2 laranjas-amarga 
(ou laranja azeda)
1 colher de chá de raspas de 
casca de laranja

1 colher de chá de chipotle em pó
1 colher de sopa de alho em pó
- Sementes de cominho a gosto
- Orégano a gosto

SIRI    
(Callinectes sp.) 

  Arte de pesca: Puça/Gaiola/Captura acidental pesca de camarão 

  Status de conservação: Dados com Deficiência (DD)

 
Os siris são crustáceos que podem viver da faixa entre-marés até os 
75m de profundidade. Possuem uma grande tolerância a salinidade, 
o que possibilita sua ocupação em ambientes marinhos e também 
estuarinos. O genêro Callinectes ocorre na costa americana do 
atlântico, do EUA ao RS.
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TEMPO DE PREPARO: 60min                  RENDIMENTO: 2 porções

cambuci e cococambuci e coco

MODO DE PREPARO:

1 - Corte a cebola, o alho, o tomate, a salsinha e cebolinha e reserve
2 - Refogue a cebola e alho no azeite.
3 - Quando a cebola estiver dourada, adicione o tomate e a carne de 
siri e continue refogando.
4 - Adicione sal, pimenta do reino e pimenta calabresa, salsinha e 
cebolinha e refogue por mais 10 minutos.
5 - Misture aos ingredientes anteriores 100 ml de leite de coco e deixe 
ferver por mais 5 minutos.
6 - Desligue o fogo e acrescente 3 gemas e a maizena e mexa bem 
7 - Coloque o forno para pré-aquecer.
8 - Bata 3 claras em neve e adicione a receita junto com o fermento, 
misturando delicadamente.
9 - Distribua o soufle em ramequins untados com manteiga e farinha de rosca 
10 - Por cima polvilhe parmesão ralado e leve ao forno quente por 
aproximadamente 20 min.

Sugestão de acompanhamento: Arroz branco.

INGREDIENTES:

500 g de carne de siri
1 cebola
2 dentes de alho
½ colher de sopa se azeite de 
oliva
½ tomate picado
- Sal a gosto
- Pimenta calabresa e pimenta 

do reino a gosto
- Cebolinha e salsinha a gosto
100 ml de leite de coco
3 ovos
1 colher de chá de maizena
1 colher de chá de fermento
- Queijo parmesão para polvilhar 
- Farinha de rosca para untar

CLIENTE: Anna Beatriz Naumes | Curitiba 
ORIGEM RECEITA: A receita é autoria da 
mãe da Anna Beatriz, dona Inês, que 
sempre gostou muito de Siri. 
Hoje é uma receita de família. 

MODO DE PREPARO:

1 - Em uma panela cozinhe a fogo baixo o creme de leite, o leite de coco 
e a cambuci cortada ao meio por aproximadamente 30 minutos
2 - Passe o creme por uma peneira e reserve.
3 - Em uma panela média acrescente as cenouras cortadas em cubos, 
o óleo de coco e as folhas de louro, deixando caramelizar lentamente
4 - Acrescente a cebola picada e refogue.
5 - Adicione o arroz e frite bem.

INGREDIENTES:

200 g de carne de siri
200 g de arroz branco 
80 g de coco ralado
50 g de cebola picada
350 ml de caldo de peixe
100 g de camarão 7 barbas limpo
40 g de óleo de coco
100 g de pimenta cambuci
100 g de leite de coco
200 g de creme de leite

100 g de vagem
100 g de cenoura
10 folhas de couve
1 limão rosa
2 folhas de louro
- Lâminas de coco a gosto
- Manjericão a gosto
- Azeite de oliva a gosto
- Cebolete a gosto

CLIENTE: Lênin Palhano | NOMADE | 
Curitiba | ORIGEM RECEITA: A receita 
foi desenvolvida para o livro, inspirada 
em preparo de arroz cremoso, 
utilizando produtos locais.

Arroz de Siri com 
camarão, 
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TEMPO DE PREPARO: 20-30min           RENDIMENTO: 6 porções

TEMPO DE PREPARO: 3h                          RENDIMENTO: 5 porções

6 - Adicione o coco ralado, o camarão e incorpore o caldo de peixe pré 
aquecido. Tampe e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 20min. 
7 - Cozinhe as vagens por cerca de três minutos e passe em água 
com gelo. Corte em pedaços pequenos, reserve. 
8 - Ao arroz já cozido, acrescente o creme de cambuci e o siri. 
Acrescente também o manjericão, azeite de oliva, vagem e cebolete . 
9 - Em paralelo aqueça uma frigideira e refogue a couve. Tempere-
as com azeite de oliva, suco de limão, raspas de limão e sal. 
10 - Disponha o arroz em uma travessa e guarneça com com as 
folhas de couve e lâminas de coco. Raspe mais limão rosa e finalize 
com cebolete.

Sugestão de acompanhamento: Chips de mandioca acompanha 
bem o prato.

INGREDIENTES:

1 kg de carne de siri 
1 cebola grande
1 tomate grande
100 ml (meio copo americano) 
de óleo
20 folhas de alfavaca
1 colher de sopa de cominho

2 colheres de sopa de extrato 
de tomate
1 rodela de pimentão (bem 
picado)
1 dente de alho picado
- Sal a gosto

de Siri da Adacarnecarne

PESCADORES: Ada e Romildo | Paranaguá 
- Povoado São Miguel | ORIGEM RECEITA: 
Receita adaptada pela Ada e faz parte do 
cotidiano. Pra família da Ada a carne de siri 
é a ‘mistura’ na maioria dos dias.

MODO DE PREPARO:

1 - Coloque o óleo em uma panela e refogue a cebola e o tomate.
2 - Acrescente a alfavaca, o pimentão, alho, sal e a carne de siri.
3 - Misture tudo e conforme for cozinhando acrescente o cominho e o 
extrato de tomate.
4 - Continue misturando até todo o líquido evaporar da panela. Quando 
tudo estiver “sequinho” vai estar no ponto!
5 - Prove o tempero, ajuste o sal caso necessário e está pronto!

A carne de siri pode ser servida sozinha ou acompanhando sua refeição, 
além de ser um ótimo recheio!

tainha
com camarão

TAINHA    
(Mugil liza) 

  Safra: Maio a Agosto      Defeso: Agosto - Abril

  Arte de pesca: Caceio boiado/Tarrafa/Rede alta/Arrasto de praia

  Status de conservação: Dados com Deficiência (DD)

 
A tainha é uma espécie marinha que também pode adentrar sistemas 
estuarianos ou ainda rios, entretanto, a maior frequência de ocorrência 
é em águas marinhas próximas a região costeira. Há indicios de que 
a alimentação pode variar entre as populações ao longo da faixa de 
ocorrência, mas de maneira geral, se alimenta de detritos orgânicos e 
algas. Formam grandes cardumes.

recheadarecheada

102 103



TEMPO DE PREPARO: 1h-3h                   RENDIMENTO: 4 porções

INGREDIENTES:

TAINHA
1 tainha de 1,5 a 2,0 kg
1 limão siliciano grande
1 cebola média
3 dentes de alho
- Temperos: alfavaca, tomilho, 
sálvia pimenta do reino a gosto
- Sal a gosto
FAROFA
500 g de camarão 7 barbas limpo

500 g de farinha de mandioca 
branca (tipo Morretes) para a 
farofa
200 g de manteiga sem sal
1 cebola média
1 maço de cheiro verde
2 colheres de sopa de azeite de 
oliva
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

TAINHA
1 - Limpe a tainha de modo que ela fique sem escamas, vísceras, 
guelras e gordura.
2 - Faça cortes longitudinais nos dois 2 lados da tainha.
3 - Corte todos os temperos e faça uma mistura de com eles, a 
cebola, o alho, o limão e o sal.
4 - Tempere a tainha com essa mistura por dentro e por fora.
5 - Deixe marinando dentro da geladeira por aproximadamente 2 horas.

FAROFA
1 - Em uma panela derreta a manteiga com o azeite de oliva.
2 - Acrescente a cebola e cheiro verde bem picadinhos e deixe fritar.

CLIENTE: Justino João Santos de Pinho | Curitiba 
ORIGEM RECEITA: “Desde pequeno como tainha recheada, 
pois sou de Itajaí. Minha mãe fazia na época da pesca, só 
que a minha esposa deu uma boa aprimorada 
(sem colocar vísceras na farofa e 
retirando completamente a gordura 
do peixe) e também incluímos a 
manteiga e mais temperos.”

3 - Antes da cebola ficar dourada  adicione o camarão (vai juntar 
um pouco de água) e deixe cozinhar por mais ou menos 2 minutos  
(deixar apenas pré-cozido, pois vai cozinhar dentro da tainha).
4 - Adicione a farinha de mandioca aos poucos até sua mistura 
virar uma farofa (não deixe ficar muito seca) e retire do fogo.
5 - Recheie a tainha com esta farofa (enchê-la completamente, 
inclusive no espaço dentro da cabeça) e a costure com fio de linha 
de costura.
6 - Coloque a Tainha já recheada em uma forma antiaderente com 
um pouco de azeite de oliva e leve ao forno médio por 1h30 a 2h 
(verificar sempre para não passar do ponto).  

Sugestão: se a tainha estiver ovada, abra a ova e incorpore na farofa.

INGREDIENTES:

1 tainha de 2,5kg com Ovas
300 g de farinha de mandioca
¼  xícara de óleo de soja
2 tomates
4 dentes de alho
1 cebola grande

2 colheres de azeite de oliva
- Limão a gosto
- Salsinha a gosto
- Pimenta do reino a gosto
- Cominho a gosto
- Sal a gosto

TAINHA
    recheada com 
farofa de ovasassadoassada

COZINHEIRA: Janaina Benatto | Técnica 
em Gastronomia | Pontal do Paraná 
ORIGEM RECEITA: Essa é uma receita 
de preparo tradicional da Tainha.
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TEMPO DE PREPARO: 40min                  RENDIMENTO: 3-4 porções

MODO DE PREPARO:

1 - Limpe bem o peixe. Se for prepará-la na brasa não é necessário 
tirar as escamas.
2 - Tempere as ovas com sal, pimenta do reino, cominho e limão. 
3 - Em uma caçarola esquente o óleo e duas colheres de azeite de 
oliva e doure a cebola e o alho.
4 - Adicione as ovas já temperadas e refogue bem.
5 - Adicione a farinha de mandioca e mexa até dourar.
6 - Por último adicione o tomate picado e a salsinha a gosto, se 
desejar acrescente mais sal.
7 - Faça pequenos cortes ao longo da Tainha, tempere com sal a 
gosto e limão.
8 - Com uma colher vá enchendo a barriga da Tainha com a farofa 
de ovas até que fique bem cheia (caso ache necessário, pode-se 
costurar a barriga da Tainha).
9 - Coloque em uma forma e leve ao forno a 200°, ou se preferir 
enrole a Tainha em folhas de Bananeira e leve a brasa
10 - O tempo para assar é de 45 minutos a 1 hora no forno e se for na 
brasa vai de 1 hora e meia a 3 horas.

Sugestões: Sirva a tainha em uma travessa enfeitada com limões 
cortados, azeitonas, tomate e ramos de manjericão. A Tainha 
recheada pode ser servida com arroz, salada e o restante da 
farofa. Essa refeição vai bem com uma caipirinha de limão rosa e 
suco de maracujá.

Tainha defumada com bananabanana

MODO DE PREPARO:

1 - Se a tainha conter muito sal devido ao processo de seca deixe-a 
de molho em água por 30 minutos.
2 - Em uma panela acrescente a água, a tainha e a cebola fatiada. 
Assim que a água esquentar, deixe a tainha cozinhar por 5 minutos 
3 - Acrescente as bananas e deixe cozinhar por mais 1 minuto. 
Reserve enquanto prepara o restante do prato.
4 - Em seguida pique os 4 tomates e os refogue em uma panela 
5 - Acrescente água para engrossar e virar um molho, finalize com 
os temperos. 
6 - Retire a tainha e as bananas da panela e sira com arroz e o 
molho de tomate.

Sugestões: 
- Com o caldo de cozimento da tainha prepare um pirão e sirva junto.
- Utilize a alface para montar um prato com a tainha e as bananas, 
o molho de tomate e o pirão. 

INGREDIENTES:

1,2 kg de tainha defumada
4 bananas caturras grandes
4 tomates maduros médios
1 cebola
2 L de água

- Sal a gosto 
- Temperos a gosto 
(recomenda-se cebolinha e 
salsinha)
- Alface para decorar

PESCADORA: Alzira Pires | Pontal 
do Paraná – Pontal do Sul
 ORIGEM RECEITA: Essa é uma receita 
preparada tipicamente durante os 
acampamentos da pesca da tainha. 
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A “Olha o Peixe!” surge por uma causa, um propósito: fortalecer 
a pesca artesanal paranaense e, com isso, proporcionar a 
valorização do que é pescado aqui, em nossos mares.

Fornecendo pescados e informação de qualidade a quem busca 
um consumo consciente, a Olha o Peixe tem como pilares a 
responsabilidade ambiental, o trabalho em parceria com as 
pescadoras e pescadores e a disseminação do conhecimento 
técnico-científico e tradicional a respeito dos pescados, das 
comunidades pesqueiras e do nosso litoral.

A empresa realiza a entrega dos pescados no litoral paranaense, 
Curitiba e região metropolitana, envolvendo famílias de 
pescadores artesanais no fornecimento de peixes para 
estabelecimentos e demais clientes, mostrando na prática que 
uma nova forma de pescar, comercializar e consumir pescados 
é possível, gerando o menor impacto possível, agregando valor 
aos pescados e informando para empoderar. 

SOBRE A OLHA O PEIXE!

Trabalhar por uma pesca sustentável é fazer com que a atividade 
pesqueira e o consumo de peixes se transformem em uma atitude 
consciente carregada de responsabilidade. Para isso, a Olha o 
Peixe adota uma série de medidas em seu modelo de negócio a 
fim de melhorar a qualidade de vida das comunidades pesqueiras, 
fomentar o consumo consciente e dessa maneira construir um 
cenário ambiental e socialmente justo:

Negociações justas
A Olha o Peixe trabalha com negociações justas, pois acredita 
que pagando o justo pela produção do pescado é possível 
tanto melhorar a renda das famílias como aumentar o poder 
de negociação das comunidades pesqueiras com outros 
compradores, transformando suas realidades econômicas e 
sociais e auxiliando no processo de empoderamento frente à 
uma situação de vulnerabilidade.

Informações de origem do pescado 
Conhecer a procedência do peixe que você está preparando 
te garante a tranquilidade de, enquanto se alimenta, estar 
apoiando uma cadeia de produção e comercialização sustentável 
e confiável. Essa forma de trabalho se preocupa com quem 

Contamos com você para construirmos essa 
sociedade que valoriza a produção local 
e conhece o alimento que consome!

Olha o Peixe e o Trabalho em prol 
da pesca sustentável

Prezamos pela qualidade do serviço de entrega de pescados e 
pela relação de confiança com pescadores e clientes. 
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pesca, com quem consome e com os nossos oceanos! Por isso, 
te informamos a origem de todos os pescados comercializados.

Pesca artesanal
A Pesca Artesanal, é uma classe de pesca que utiliza 
embarcações e equipamentos de menor dimensão, com motores 
menos potentes, trabalho mais manual e relação trabalhista 
mais informal quando comparados à Pesca Industrial. É 
praticada por comunidades caiçaras que levam adiante a 
cultura do extrativismo e dependem economicamente dos 
recursos marinhos.
 
Consumindo os pescados da Olha o Peixe, oriundos 
exclusivamente da Pesca Artesanal, você promove uma pesca 
mais sustentável, a valorização da produção tradicional e fica 
com a consciência tranquila!

Respeito ao defeso, tamanhos 
de captura e espécies 
ameaçadas de extinção

A diminuição ou desaparecimento de uma espécie do ambiente 
acarreta um desequilíbrio na cadeia ecológica, afetando o bom 
funcionamento dos ecossistemas. A Olha o Peixe tem grande 
atenção com a qualidade dos seus pescados e o impacto 
ambiental das pescarias, por isso busca incentivar técnicas de 
pescaria mais seletivas e que respeitam à legislação ambiental 
(espécies ameaçadas de extinção, períodos de defeso e restrições 
de petrechos de pesca).

Valorização da Cultura Caiçara 
e das mulheres na pesca
Com o desenvolvimento urbano e mudanças tecnológicas, 
os hábitos e práticas de comunidades tradicionais foram 
se transformando, dando lugar a novas formas de vida. 
Apesar disso, algumas mudanças não ocorreram de maneira 
construtiva e acarretaram em uma perda de identidade e 
cultura dessas populações. Por isso, a Olha o Peixe busca 
de maneira direta e indireta valorizar a Cultura Caiçara, sua 
forma de vida tradicional, histórias, bem como o conhecimento 
ambiental intrínseco a essas comunidades.

Ao longo dessa história e adaptações da forma de vida 
tradicional, a participação das mulheres sempre se deu de 
maneira fundamental, seja na pesca de maneira direta, no 
preparo do pescado, nos cuidados familiares, entre outras 
funções. Apesar disso, essa contribuição passou muito tempo 
sem ter o reconhecimento devido. Por isso, a Olha o Peixe 
reconhece e valoriza a participação das mulheres e busca 
trazê-las de maneira visível para essa cadeia de produção e 
comercialização dos pescados.
          
Para fortalecer e contribuir com a consolidação deste modelo 
de negócio, projetos como “Da pesca artesanal pra sua mesa: 
conhecendo e preparando os pescados paranaenses”  buscam 
aliar os benefícios à empresa como também às demandas das 
comunidades pesqueiras. 

Agradecemos sua leitura e esperamos ter 
te proporcionado uma grande experiência!
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O Instituto Linha D’Água é uma organização sem fins lucrativos 
que atua nas áreas litorâneas do país, focando principalmente 
no litoral que se estende do sul do Rio de Janeiro até o norte 
do Paraná. Fundado em São Paulo, em novembro de 2013, o 
Instituto trabalha apoiando iniciativas voltadas à conservação 
da sociobiodiversidade costeira e marinha.

A atuação do LDA se concentra em firmar parcerias para dar 
suporte aos atores da sociedade, fomentando a geração de 
conhecimento, apoiando o desenvolvimento de projetos e 
negócios sociais, fortalecendo a articulação das redes e das 
diferentes formas de organização associadas aos ambientes 
costeiros e marinhos. 

Dessa forma, através de propostas efetivas para novos caminhos 
mais inclusivos, há a busca por ressignificar as relações e os 
conflitos históricos para alcançar a conservação dos espaços e 
recursos naturais, e diminuir as desigualdades sociais.

Atualmente o trabalho é realizado em torno de quatro programas:
- Pesca Responsável
- Áreas Marinhas Protegidas
- Conservação de Tubarões e Raias
- Negócios Associados à Conservação

Assim, o Instituto apoia a manutenção e a recuperação da 
biodiversidade marinha e fomenta o uso sustentável dos recursos 
do mar. Para saber mais, acesse www.linhadagua.org.br.
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