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Resumo  

A pesca esportiva é uma atividade importante tanto econômica quanto 

culturalmente, no entanto, ela ainda não é adequadamente explorada e a falta de 

estudos, conhecimento, e dados que poderiam servir para a orientação de políticas 

em tal setor, é alarmante. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar a atividade de pesca esportiva embarcada na Baixada Santista/SP. Os 

dados estão sendo coletados através de entrevistas semiestruturadas realizadas 

com os responsáveis por marinas, prestadores de serviços e pescadores esportivos. 

Foram visitadas até o momento 13 marinas, nos municípios de Guarujá e São 

Vicente, onde foram entrevistados 17 prestadores de serviços e 20 pescadores 

esportivos. Apenas 7 das marinas são especializadas na pesca esportiva e seus 

prestadores de serviços apresentam relações com a atividade pesqueira. Dentre os 

pescadores esportivos entrevistados 50% deles residem na região, embora os 

demais residentes de outros municípios também possuam propriedade na região. 

Nota-se que os entrevistados possuem conhecimento relacionado as espécies de 

peixes e as condições ambientais importantes para a prática da pesca esportiva. O 

peixe mais procurado, citado por todos os entrevistados, é o robalo (Centropomus 

sp.) Espera-se com esta pesquisa gerar dados importantes para o ordenamento 

desta atividade. 

Introdução 

A pesca, atividade com suma importância tanto econômica quanto cultural, 

vem sendo mundialmente praticada desde a antiguidade (King, 1995; Lucena, 2000). 

Um dos tipos de pesca que merece destaque é a pesca esportiva ou amadora. A 

pesca esportiva é aquela praticada somente por lazer, onde o pescador não 

depende dela para sua sobrevivência. 

Em alguns países, como por exemplo, a Finlândia, a pesca esportiva recebe 

um destaque tão grande que pode ser considerada uma das principais atividades de 

lazer do país (Sipponen & Muotka, 1996). Outro país que merece destaque para a 

prática desta atividade é os Estados Unidos, que na década de noventa já 

apresentava cerca de 60 milhões de praticantes (Kendall, 1991).  

Na costa Brasileira, a pesca esportiva ainda não é adequadamente explorada 

e a falta de estudos, conhecimento, e dados que poderiam servir para a orientação 

de políticas em tal setor, é alarmante (Brasília, 2010; Dias Neto & Dornelles 1996). 



Apontando assim, a importância de pesquisas que visem a caracterização e 

propostas de ordenamento desta atividade.   

Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo, analisar a prática da pesca esportiva 

na Baixada Santista (São Paulo), bem como, suas relações com a população local e 

o conhecimento dos pescadores esportivos sobre a pesca e ecologia das espécies 

capturadas.  

 Metodologia 

O trabalho está sendo realizado em marinas dos municípios na Baixada 

Santista, uma região metropolitana composta por nove municípios litorâneos: 

Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, 

Guarujá e Bertioga. Os dados são coletados através de entrevistas com o auxílio de 

questionários estruturados sobre dados socioeconômicos,  conhecimento ecológico 

dos praticantes, bem como, dados de sobre as marinas e os prestadores de serviços 

à pesca esportiva. 

Desenvolvimento 

As entrevistas são realizadas, em dias e horários alternados, de acordo com a 

disponibilidade dos entrevistados e após a obtenção do consentimento dos mesmos 

para participar da pesquisa. O presente trabalho faz parte do projeto “A pesca 

esportiva na Baixada Santista, SP” coordenado pelos professores Dr. Walter Barrella 

e Dra. Milena Ramires e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), em 30 de outubro de 2012 

(CAAE: 07528712.8.0000.5513).  

Resultados preliminares 

Foram visitadas treze marinas localizadas nos municípios de Guarujá e São 

Vicente. Seis dessas marinas não apresentam relação com a pesca esportiva, 

servindo apenas como garagem náutica para as embarcações e clubes de lazer com 

piscina, playground, quadras esportivas e churrasqueira para seus mensalistas. Os 

prestadores de serviço entrevistados nestas marinas são moradores locais, porém 

não tem relação alguma com a atividade pesqueira.  

Nas outras sete marinas, que prestam serviços para a pesca esportiva, os 17 

prestadores de serviços entrevistados são moradores locais, porém, apenas 10 tem 

ou já tiveram durante sua vida alguma relação com a pesca artesanal. Dentre estes, 

08 possuem o documento de piloto de barco e trabalham como guias de pesca e 



marinheiros. Outras funções desempenhadas por prestadores de serviços das 

marinas são relacionadas a limpeza de peixes e manutenção dos barcos.  

Foram entrevistados 20 pescadores esportivos embarcados frequentadores 

das marinas visitadas até o momento. Destes, 50% são moradores da Baixada 

Santista e 50% de outros municípios como São Paulo, Barueri e Campinas. e 

possuem propriedade na região. A maioria (90%) pratica a pesca esportiva há mais 

de 20 anos. A espécie que com maior destaque, almejada por 100% dos 

entrevistados, é o robalo (Centropomus sp.) Apenas 45% dos entrevistados possui o 

documento de pescador esportivo, enquanto que 75% possui o ARRAIS, permissão 

para pilotar embarcações. Todos preferem pescar nos períodos matutino e 

vespertino. Todos pescam em qualquer estação do ano, porém tem preferência pelo 

verão. Em relação a fase da lua preferida, apenas 25% indicaram as luas nova e 

crescentes como influencias positivas para a pratica da pesca esportiva embarcada.  
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