Pargos ou Capatões?
São frequentemente desembarcadas 3 espécies de Pargos e 2 de Capatões que
podem ser facilmente confundíveis. Os pargos distinguem-se dos capatões por
apresentarem dentes caninos e molares enquanto que os capatões só têm dentes
caninos.

Dentição Pargos

Dentição Capatões

Se tiver dúvidas contacte-nos:
IPMA - Algés
21 302 7000
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/publicacoes.site/pa-ipma-02-2015.pdf

Maio 2018

Pargos
O Pargo-legítimo apresenta as pontas da barbatana caudal brancas. O
Pargo-sêmola apresenta uma mancha negra no opérculo e o Pargo-ruço
apresenta pontos azuis no dorso e nos flancos e uma mancha escura na parte
posterior da barbatana dorsal.
Nome Comum: Pargo-legítimo
Nome Científico: Pagrus pagrus
Código FAO: RPG
Outras
características:
Raios
da
barbatana
dorsal
curtos;
banda
transversal na cabeça vermelha escura,
esta característica é pouco fiável uma
vez que nem sempre está presente.

Nome Comum: Pargo-sêmola
Nome Científico: Pagrus auriga
Código FAO: REA
Outras características: Terceiro, quarto e
quinto raios da barbatana dorsal muito
longos, bandas transversais vermelhas
escuras alternadas largas e estreitas,
estas características são mais notórias
nos juvenis desvanecendo-se com o
crescimento do peixe.

Nome Comum: Pargo-ruço
Nome Científico: Pagrus caeruleostictus
Código FAO: BSC
Outras características: Mancha vermelha
escura na parte posterior da barbatana
dorsal; terceiro, quarto e quinto raios da
barbatana
dorsal
longos,
esta
característica é mais notória nos juvenis
desvanecendo-se com o crescimento do
peixe.

Se tiver dúvidas contacte-nos:
IPMA - Algés
21 302 7000
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/publicacoes.site/pa-ipma-02-2015.pdf

Maio 2018

Capatões
O Capatão-de-bandeira apresenta uma mancha escura atrás da base da
barbatana dorsal e o Capatão-legítimo não.
Nome Comum: Capatão-de-Bandeira
Nome Científico: Dentex gibbosus
Código FAO: DEP

Outras
características:
Mancha
escura na base da barbatana peitoral;
barbatana caudal orlada a negro;
Terceiro e quarto raios da barbatana
dorsal
muito
longos,
esta
característica está presente nos
juvenis desaparecendo nos adultos.
Os machos adultos apresentam uma
protuberância na cabeça.

Nome Comum: Capatão-legítimo
Nome Científico: Dentex dentex
Código FAO: DEC

Outras características: Apresenta a
cabeça mais pontiaguda que o
Capatão-de-bandeira;
apresenta
pontos escuros no dorso e nos
flancos.

Se tiver dúvidas contacte-nos:
IPMA - Algés
21 302 7000
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/publicacoes.site/pa-ipma-02-2015.pdf
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Outras espécies que podem ser confundidas
O Capatão-das-Canárias é uma espécie que ocorre raramente em Portugal,
especialmente no sul do país. Pode ser confundida facilmente com o
Capatão-de-bandeira, uma vez que ambas apresentam mancha escura na base da
barbatana peitoral e barbatana caudal orlada a negro.
Nome Comum: Capatão-das-Canárias
Nome Científico: Dentex canariensis
Código FAO: DEN

Outras
características:
Mancha
escura na base da barbatana peitoral

Enquanto que o Capatão-das-Canárias apresenta uma mancha vermelho escura
na base da barbatana dorsal que se prolonga até aos raios, o Capatão-de-bandeira
apresenta uma mancha preta situada somente atrás da base da barbatana dorsal.

A Bica pode ser confundida com as espécies anteriores, distinguindo-se destas
por apresentar a cabeça muito pontiaguda e o bordo do opérculo vermelho. A sua
dentição é composta por dentes caninos e molares.
Nome Comum: Bica
Nome Científico: Pagellus erythrinus
Código FAO: PAC

Se tiver dúvidas contacte-nos:
IPMA - Algés
21 302 7000
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/publicacoes.site/pa-ipma-02-2015.pdf
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