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RESUMO

Trata-se de um trabalho de pesquisa de campo que realizou um mapeamento do uso do pescado na gastronomia da região denominada Litoral 
Baixo Sul da Bahia, região que se inicia no Sul do Recôncavo Baiano. Não existe na literatura atualizada trabalhos acadêmicos que informem dados 
sobre o uso do pescado nas preparações desta região. Existe o conhecimento sobre o pescado, mas não de seus usos nas preparações e formas de 
preparo, principalmente no que se refere ao público constituído de turistas e suas preferências. Restaurantes e fornecedores de algumas cidades 
litorâneas foram visitados. O objetivo principal da pesquisa foi contribuir com um mapeamento no uso do pescado, suas formas de preparo e 
fornecedores na gastronomia na região Litoral Baixo Sul da Bahia. Os objetivos específicos, devidamente alcançados,  foram conhecer as formas 
de preparo em que se utilizam peixes e produtos que provém da água doce ou salgada da região Litoral Baixo Sul da Bahia e relacionar os 
produtos provenientes da região com as preparações gastronômicas desenvolvidas na região Litoral Baixo Sul da Bahia. Nesta região a expressão 
mais forte da gastronomia está no pescado e a abordagem metodológica da pesquisa foi quantitativa e qualitativa. Foram realizadas pesquisa de 
campo como procedimento de coleta e análise de dados, por meio de entrevistas realizadas em restaurantes. Para a escolha da amostra foi 
utilizada a técnica da amostragem não probabilística, selecionada por conveniência.  Foram visitados alguns locais e realizado contato com 
proprietários de restaurantes que fazem uso do pescado local, a saber, Cairú, Valença, Maraú e Camamu além de seus distritos. O levantamento 
das informações foi entre janeiro e fevereiro de 2017, sendo visitados 16 estabelecimentos, situados nos quatro municípios citados, que 
aceitaram participar e o registro encontra-se gravado. Foi investigado o tipo de pescado usado nas preparações e os fornecedores. A investigação 
foi aprovada pelo comitê de ética do Centro Universitário Estácio da Bahia em conformidade com a Resolução nº 510/2016, que regulamenta os 
procedimentos éticos na pesquisa envolvendo seres humanos. Quanto às formas e solicitações de preparo, verificou-se que não existem tipos 
específicos de peixe para preparações, utilizando-se as técnicas de cocção úmida quanto seca para diversos tipos. O peixe a ser preparado é 
aquele disponível no dia, ofertados nas diversas formas de preparo, destacando-se em maior percentual moqueca, ensopado, escabeche, 
grelhado e com molho de camarão. Quanto aos fornecedores, a maioria dos restaurantes visitados recebe o pescado diretamente de frigoríficos. 
Os pescados mais utilizados de forma geral na região foram o Dourado (88%), Badejo (69%), Cavala (63%), sendo que em algumas localidades o 
Vermelho Cioba e o Cação aparecem entre os três primeiros citados. Peixes cartilaginosos, como o cação (13%) e a arraia (13%), com presença de 
mais gordura foram pouco citados. Nos restaurantes visitados os peixes são preparados de todas as formas, exceto o cação e a arraia por não 
serem adequados para fritura ou assamento, por conta de seu conteúdo de gordura,  ficam limitados às preparações ensopadas (cocção úmida). 
O Beijupirá (peixe regional) quase não foi citado na maioria dos restaurantes visitados, embora esteja na lista de Radel (2005) como peixe 
regional. Observou-se que clientes tem preferência pelos peixes mais conhecidos tanto pela nomenclatura quanto pelo sabor da carne, evitando 
peixes estranhos ao seu paladar. O Beijupirá é ofertado no cardápio de apenas um restaurante em Maraú e três restaurantes no município de 
Cairú. Conclui-se que a escolha do pescado ocorre por preferência do consumidor e oferta de fornecedor no dia. Existe dificuldade de 
comercializar espécies locais. A comunidade local trabalha de forma integrada buscando preservar a cultura alimentar do lugar, fortalecendo a 
cadeia produtiva e a história da região.
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