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1. Resumo 

A pesca esportiva é uma atividade em pleno crescimento no Brasil, porém 

ainda são escassos dos estudos e iniciativas de ordenamento pesqueiro. Dessa 

forma, o objetivo desta pesquisa é analisar a prática da pesca esportiva no Município 

de Itanhaém (Litoral Sul de São Paulo), bem como, suas relações com a população 

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

espécies capturadas. Os dados estão sendo coletados através de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com os responsáveis por marinas, os prestadores de 

serviços e os praticantes da pesca esportiva. Foram visitadas, até o momento, 08 

marinas no município de Itanhaém, sendo que seis apresentam relação com a pesca 

esportiva, uma funciona apenas como garagem náutica e uma parou com as 

atividades relacionadas à pesca recentemente. As instalações encontradas nas 

marinas visitadas, variam  desde pesqueiros, oficinas, e trapiche até playgrounds  e 

churrasqueira. Todas apresentam escritório, e 66,66% estacionamento para seus 

visitantes e mensalistas. Espera-se com esta pesquisa gerar informações 

importantes para o manejo pesqueiro e  ordenamento geral desta atividade no litoral 

de São Paulo.   

 

2. Introdução  

Com aproximadamente 8.000 km de área costeira e sendo considerado um 

dos mais ricos quanto à diversidade de espécies de peixes o Brasil apresenta 

condições propícias para o crescimento da pratica da pesca esportiva (Pitcher, 

1999).  As regiões da Amazônia e do pantanal, são as que ganham destaque na 

prática da pesca esportiva no Brasil (Chaves & Freire, 2012). 

Por conta de um rápido crescimento da prática no Brasil, foi criado pelas 

instituições IBAMA e EMBRATUR o PNDPA (Programa Nacional de 

Desenvolvimento da Pesca Amadora) que tem como principal objetivo aproveitar a 

prática da pesca amadora-esportiva como objeto de auxilio para o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental (PNDPA, 2010). Dentre as atribuições do PNDPA 

estão: realização de torneios de pesca amadora, capacitação de populações 

ribeirinhas para que os moradores locais possam atuar como guias turísticos e 

assim, ganhar uma renda extra, promoção de pesquisa para maior conhecimento 

das espécies de peixes que são pescadas na modalidade esportiva e por fim 



divulgação do país para o exterior atraindo turistas para praticar tal atividade em 

áreas de pesca brasileiras (PNDPA, 2010). 

Mesmo com todos os projetos de sustentabilidade e com o principio de baixa 

capturabilidade, alguns estudos, principalmente realizados no exterior, apontam que 

os impactos que a pesca esportiva pode causar nos pesqueiros é bem grande 

(Cooke & Cowx, 2004). 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.   

3. Objetivos  

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

no Município de Itanhaém (Litoral Sul de São Paulo), bem como, suas relações com 

a população local e o conhecimento dos pescadores esportivos sobre a pesca e 

ecologia das espécies capturadas.  

4.  Metodologia 

O trabalho está sendo realizado em marinas do município de Itanhaém, 

localizado no litoral sul de São Paulo, pertencente a região metropolitana da Baixada 

Santista, 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. 

5. Desenvolvimento 

As entrevistas são realizadas em dias e horários combinados de acordo com 

a disponibilidade dos entrevistados e com o consentimento dos mesmos para a 

realização 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).  

6. Resultados preliminares 

Foram localizadas 08 marinas no município de Itanhaém, localizado no litoral 

sul de São Paulo. Dessas 08 marinas, 06 apresentam relação com a pesca 



esportiva, 01 funciona apenas como garagem náutica e 01 parou com as atividades 

relacionadas à pesca recentemente, pois estava dando prejuízo aos donos. Das 06 

marinas que apresentam relação com a pesca esportiva 33,33% apresentam 

oficinas e playground entre suas instalações. 50% apresentam churrasqueira, 

66,66% apresentam trapiche e estacionamento, apenas uma apresenta pesqueiro e 

todas apresentam escritório. Sobre os serviços oferecidos por essas marinas, 

66,66% prestam serviços relacionados á manutenção dos barcos, sendo 50% 

realizados por empresas terceirizadas e 50% por trabalhadores registrados pela 

marina. Quanto à venda de iscas vivas, apenas uma marina oferece este serviço. 

66,66% possuem restaurante, 50% possuem geladeira para que os peixes sejam 

guardados e apenas uma marina oferece hospedagem para os pescadores 

esportivos vindos de outras cidades. Todas oferecem o serviço de garagem náutica, 

porém apenas 66,66% tem pilotos e guias disponíveis para auxiliar os pescadores, 

sendo 75% terceirizados e 25% trabalhadores registrados pela marina.  
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