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1. Resumo 

  Existe um número significativo de pescadores artesanais na Baixada Santista, 

experientes e detentores de um detalhado conhecimento sobre os recursos 

pesqueiros e o ambiente que exploram. A presente pesquisa tem como objetivo 

caracterizar a pesca artesanal praticada, atualmente, no município de Praia Grande 

(SP). Os dados estão sendo coletados através de entrevistas com o auxilio de 

questionários semiestruturados aplicados aos pescadores atuantes na Praia Grande. 

Foram identificados até o momento 3 principais pontos de desembarque e comércio 

de pescado na área de estudo. Os pescadores entrevistados têm, atualmente, a 

pesca como principal atividade econômica, embora já tenham trabalhado em outras 

atividades como, por exemplo, a construção civil. O principal método de pesca 

utilizada é a rede de espera e as principais espécies capturadas são pescadas 

(Cynoscion sp.), corvina (Micropogonias furnieri), tainha (Mugil sp.) e a mistura 

(diversidade de peixes menores e de baixo valor comercial). O verão é a estação do 

ano de maior produtividade e comércio do pescado. Informações sobre o uso de 

recursos pesqueiros e o conhecimento dos pescadores podem ser úteis para 

propostas de manejo e conservação pesqueira. 

 

2. Introdução 

Dentre as diversas atividades de subsistência e comércio de populações 

locais brasileiras, essa pesquisa destaca a pesca artesanal, uma atividade 

importante ao longo do litoral e rios do Brasil (Begossi et al., 2004). Em geral, as 

populações residentes nessas regiões estão ligadas direta ou indiretamente às 

atividades pesqueiras (Diegues, 2002). A pesca é considerada uma atividade 

econômica de grande relevância social e cultural no mundo inteiro. A população 

mundial empregada diretamente na atividade pesqueira, estimada pela FAO, é de 

aproximadamente 36 milhões, sendo que, desses 15 milhões praticam a pesca como 

atividade exclusiva, 13 milhões como atividade complementar e 8 milhões de forma 

ocasional. A FAO estima que até 2020, a produção pesqueira mundial cresça cerca 

de 30%, constituindo-se em importante atividade geradora de empregos, renda e 

divisas bem como, fonte de alimento com relevância para a segurança alimentar das 

comunidades que dela vivem (CGEE, 2007). 

A prática da pesca artesanal envolve um detalhado conhecimento ecológico 

sobre o ambiente e as espécies capturadas. Este conhecimento pode ser analisado 



através etnoecologia, termo que faz referência ao conhecimento proveniente das 

interações entre pessoas e o ambiente (Marques, 2001). Informações sobre o 

conhecimento de pescadores são importantes por auxiliarem na definição de 

medidas de manejo da pesca, por orientar novos focos de pesquisa e pelo valor 

cultural que representam (Mourão e Nordi, 2003). 

 

3. Objetivos 

A presente pesquisa tem com objetivo caracterizar interações existentes entre 

os pescadores artesanais da Praia Grande (SP) e o ambiente que exploram, através 

da caracterização da pesca e análise do conhecimento ecológico local.  

 

4. Metodologia  

Esta pesquisa será realizada no município de Praia Grande, localizada no 

litoral sul do Estado de São Paulo. A Praia Grande possui pontos de pesca, como a 

boutique de peixes, no bairro do Boqueirão, um dos mais tradicionais pontos de 

venda de pescado e frutos do mar da cidade. Além deste, existem mais dois pontos 

importantes de desembarque e comércio de pescado.  Nestes locais são realizadas 

as entrevistas com o auxilio de questionários semiestruturados para obtenção de 

dados relacionados aos aspectos socioeconômicos e caracterização da atividade 

pesqueira. 

 

5. Desenvolvimento 

As entrevistas acontecem nos horários definidos pelos pescadores 

entrevistados, de acordo com a disponibilidade dos mesmos e após o consentimento 

para participar da pesquisa. Esta pesquisa faz parte do projeto “Etnoecologia da 

Pesca de cações no município de Praia Grande/ SP”. Coordenado pela Profa Dra. 

Milena Ramires e devidamente aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, da UNISANTA, sob no registro CAAE nº 29166114.4.0000.5513. 

 

6. Resultados Preliminares 

Foram identificados 3 principais pontos de desembarque e comércio de 

pescado: a boutique do peixe, no bairro do Boqueirão, a boutique do peixe do bairro 

Ocian e as proximidades do quiosque 101, no bairro Maracanã. Entrevistas 



preliminares indicam a existência de um grande número de pescadores artesanais 

atuantes na Praia Grande, porém poucos exercem a atividade diariamente.  

  Os pescadores artesanais possuem um conhecimento detalhado sobre a 

atividade pesqueira, o ambiente e as espécies de peixes freqüentes na região. Os 

principais peixes capturados são: Pescada (Cynoscion sp.), Corvina (Micropogonias 

furnieri), Tainha (Mugil sp.), Mistura (variedade de peixe pequenos e de baixo valor 

comercial).  

Para uma pesca satisfatória as condições da maré tem uma grande influencia, 

pois quando o mar está muito revolto a navegação é prejudicada e portanto diminui 

a produtividade. O verão é a época onde se consegue capturar mais peixes, 

segundo os pescadores entrevistados e coincide também com a época de maior 

procura dos consumidores pelo pescado. Alguns pescadores vendem o produto da 

pescaria nos boxes das boutiques, enquanto outros comercializam direto para os 

consumidores na praia, no momento do desembarque.  
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