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Projeto de Extensão 

Pesca recreativa sustentável: website para interação Ciência-lazer 

Proponente: Laboratório de Ictiologia Estuarina, Departamento de Zoologia 

Prof. Paulo de Tarso da Cunha Chaves, ptchaves@ufpr.br, ictiologiaufpr.wordpress.com 

RESUMO. Projeto de 24 meses para conceber, instalar e manter na web um site de interação 

entre o Laboratório proponente e pescadores recreativos do litoral do Paraná. Fornecerá 

informações advindas de pesquisas realizadas majoritariamente na própria região, orientando 

sobre as melhores práticas éticas e ambientais no exercício da pesca recreativa; e coletará dados 

oferecidos pelos usuários, dados que serão sistematizados para subsídio à gestão pública da 

atividade. 

I - Introdução 

 A pesca recreativa, formalmente denominada amadora ou esportiva, é praticada por 

pessoa física a título de lazer, sendo vedada a comercialização do recurso capturado (I.N.I. no. 

9/2012). Ela é praticada por milhares de pessoas no mundo e no Brasil, e movimenta a 

Economia mediante agenciamento turístico, serviços de transporte, hospedagem, alimentação, 

recepção e guias, além de promoção de torneios, comércio de material para pesca, e  oficinas 

de reparos de embarcações. Estima-se que no período 2011-2014 a pesca recreativa 

movimentou US$ 320 milhões anualmente (Freire & Sumala 2019). Dados que remontam há 

quase um decênio contabilizam crescimento de licenças expedidas para pesca amadora no país, 

de 276 mil em 2011 para 401 mil em 2013, a maior parte emitida nos Estados de São Paulo e 

Paraná (Freire et al. 2020). Neste, grande parte dos pescadores concentra-se no oeste, porém 

muitos outros fazem uso da faixa de areia à beira-mar, e dos pequenos portos que se espalham 

pelo interior das Baías de Paranaguá, Antonina e Guaratuba.  

 A criação e manutenção de website para interação entre o Laboratório de Ictiologia 

Estuarina, do Departamento de Zoologia, e os pescadores recreativos do litoral do Paraná nasce 

da necessidade de atuar diante de um problema social. A crescente conscientização da 

Sociedade quanto aos zelos ético e ambiental leva usuários a buscar melhores práticas para 

conciliar seu lazer com os princípios da conservação. No litoral do Paraná, entre os problemas 

advindos da pesca no interior das baías estão o extravio de petrechos de captura (Chaves 2021) 

e a retenção, sem soltura imediata, de peixes com potencial para serem os melhores reprodutores 

(Chaves 2012). 

 Há potencial para ações integradas e articuladas que permitem atingir um objetivo 

amplo. FAO (2012) recomenta “disponibilizar informações sobre pesca recreativa mediante 

coleta de dados de captura por espécie, tipo de petrecho” etc. Tal foi realizado no litoral do 

Paraná em publicação do Laboratório, há cinco anos (Henke & Chaves 2017). A remoção do 

anzol da boca do peixe é exemplo de desafio em que a experiência dos pescadores pode ser 

compartilhada, para melhores resultados no bem-estar animal e conservação. No presente 

projeto articulam-se ações de cunho zoológico, pesqueiro, ambiental e humano. Antecedentes 

de pesquisa sobre pesca recreativa no litoral brasileiro (Chaves & Freire 2012, Freire et al. 

2016) indicam o potencial para abordagem em nosso Estado, também. Cooke et al. (2022) 

testaram instrumentos de remoção em peixes ainda submersos, simulando subsequente soltura. 
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Entretanto, os resultados mostraram que, embora não privados de água, os peixes 

testados tiveram sua ventilação comprometida, e sofreram de condições hipóxicas similares às 

de peixes imobilizados por redes de emalhe. Os autores comentam, então, haver espaço para 

inovações em técnicas e instrumentos que considerem atributos das espécies, tais 

comportamento, porte, morfologia bucal e dentição. 

 Há possibilidades de inovações pró-sustentabilidade, mediante difusão aos usuários e 

sua conscientização. Exemplo: diferentemente do Brasil, na Austrália a pesca recreativa 

somente permite linhas biodegradáveis, anzóis circulares, não inoxidáveis e sem farpas, e as 

iscas devem ser artificiais (Oliveira et al. 2020). 

 Antecedentes de websites para orientação a pescadores recreativos são comuns noutros 

países; exemplos: Canadá, www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/recreational-recreative/index-

eng.html; Austrália, https://pir.sa.gov.au/fishing/recreational_fishing; França, 

www.federationpeche.fr/. No Brasil existem sites (ex.: www.pescamadora.com.br/), porém 

com forte vocação comercial, intensa publicidade, sem relação acadêmica. 

II- Atendimento aos cinco princípios extensionistas 

II.1- EVIDENCIAÇÃO DO IMPACTO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

Espera-se que os usuários do site sejam esclarecidos quanto à relevância de adotarem ou 

manterem cuidados: (i) na liberação imediata de peixes de espécie e tamanho inapropriados 

para retenção, segundo a época do ano; (ii) na destinação de petrechos de pesca não mais 

operacionais, assim evitando perda ou extravio no ambiente; (iii) no uso controlado de espécies 

exóticas como isca, e destinação de resíduos orgânicos; e (iv) no registro legal para exercício 

da atividade (I.N.I. no. 9/2012) e fornecimento de informações pesqueiras para gestão da 

atividade. 

II.2- EVIDENCIAÇÃO DA INTERAÇÃO DIALÓGICA 

No sentido UFPRSociedade, será disponibilizado aos praticantes de pesca recreativa o 

conhecimento científico sobre conservação ambiental e de recursos pesqueiros. No sentido 

SociedadeUFPR, as informações de capturas, locais, petrechos que os usuários fornecerem 

ao Laboratório serão base para a redação de documentos técnicos em subsídio aos órgãos de 

gestão (IBAMA, IAT-PR, Prefeituras Municipais litorâneas, Secretaria de Aquicultura e Pesca 

do MAPA) no fomento da atividade. 

II.3- EVIDENCIAÇÃO DA MULTIDISCIPLINARIDADE, INTERDISCIPLINARIDADE, 

TRANSDISCIPLINARIDADE 

Zoologia – reconhecimento das espécies e época de reprodução; História Natural – tamanhos 

apropriados para retenção, sem necessidade de liberação; Tecnologia – destinação de petrechos 

de pesca não mais operacionais; Sociedade, envolvimento com a pesquisa universitária – acesso 

a informações de pesquisa publicadas pelo Laboratório proponente, e outros.  

II.4- EVIDENCIAÇÃO DA INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Exemplo consiste na liberação pós-captura. Liberar o peixe vivo para a água é comum em 

torneios de pesca (catch-and-release), mas não na pesca recreativa de rotina. Henke & Chaves 

(2017) registraram que, no litoral do Paraná, 21% de 77 pescadores entrevistados levam consigo 

toda a captura, 13% soltam-na integralmente, enquanto os demais apenas soltam sob 

determinadas circunstâncias. Orientar tecnicamente os pescadores quanto a circunstâncias em 
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que liberação é recomendada é um desafio, mas outro é esclarecer quanto à forma como fazê-

lo, pois Chaves & Freire (2012) elencaram protocolos que são desconhecidos de muitos 

usuários. 

II.5- EVIDENCIAÇÃO DE IMPACTO NA FORMAÇÃO DO ESTUDANTE 

Os dois estudantes que vierem a integrar a Equipe desenvolverão: (i) habilidades em concepção 

e manutenção de website; (ii) conhecimento em legislação de pesca; (iii) conhecimento em 

recursos pesqueiros e petrechos de captura; (iv) habilidades em tratamento de dados de pesca e 

elaboração de materiais para devolutiva à Sociedade. 

III- Detalhamento da proposta 

TÍTULO: Pesca recreativa sustentável: website para interação Ciência-lazer 

DATA DE INÍCIO: 01 abril 2022 

DATA DE FIM: 31 março 2024 

OBJETIVO GERAL 

Aproximar das rotinas de pesquisa da UFPR a parcela da Sociedade paranaense que pratica 

pesca recreativa no litoral do Estado, promovendo interações para orientação sobre boas 

práticas na atividade e para coleta de subsídios técnicos à gestão. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientar quanto a recursos pesqueiros que podem ser retidos, ou que precisam ser 

liberados pós-captura, segundo nome comum, tamanho e época do ano. 

2. Orientar quanto a formas adequadas de liberação pós-captura. 

3. Orientar quanto à correta destinação de petrechos de pesca retirados de operação. 

4. Orientar quanto à correta destinação de resíduos orgânicos da atividade. 

5. Orientar quanto a riscos do uso de iscas vivas de espécies exóticas. 

6. Receber, sistematizar e interpretar informações ictíicas e pesqueiras voluntariamente 

prestadas pelos usuários. 

7. Disponibilizar aos órgãos de gestão as informações técnico-científicas produzidas na 

execução do Projeto. 

JUSTIFICATIVAS 

A legislação normalmente promove a liberação de peixes pequenos, fato que desperta no 

pescador o sentimento de que exemplares grandes podem ser retidos. Chaves (2012), assim 

como Instrução Normativa federal (I.N.I. n. 9/2012), mostram por que a liberação de 

exemplares grandes pode ser positiva para a conservação (Objetivo 1, acima). 

Chaves & Freire (2012) mostram que a liberação pós-captura, comum sobretudo em torneios, 

não garante sobrevivência dos exemplares. Protocolos para correta liberação são de viável 

adoção, porém desconhecidos de grande parcela dos usuários (Objetivo 2, acima). 

O jogar ou perder na água anzóis, linhas e outros petrechos de pesca constitui-se num dos 

grandes agressores do ambiente, não apenas pela poluição química e física, mas também pelo 

risco de pesca-fantasma que gera. Na Baía de Guaratuba essa prática alcança também a pesca 

recreativa (Chaves 2021), cabendo que se oriente os usuários sobre destinação adequada 

(Objetivo 3, acima). 
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Resíduos orgânicos derivam majoritariamente da pesca comercial, entretanto também a 

recreativa está na origem de vísceras e peles de pescados cuja destinação deve ser outra, que 

não o enterramento na areia da praia, p.ex. (Henke & Chaves 2017). É Objetivo 4, acima. 

Iscas vivas são frequentemente utilizadas pelos pescadores recreativos, e entre as fontes estão 

criatórios de espécies não nativas de determinados corpos d’água do litoral (Henke & Chaves 

2017). Orientar os usuários a respeito (Objetivo 5, acima) é importante para evitar disseminação 

tanto de tais espécies – peixes, crustáceos – como de patologias. 

Um website pode ser eficaz para recomendar petrechos de pesca com menor potencial de 

impacto, retenções proibidas e protocolo de liberação, uso restrito de margens vegetadas e 

pedras, e destinação adequada de resíduos. Ademais, uma tal site permite interação com os 

pescadores, que voluntariamente podem fornecer informações úteis para pesquisa e gestão. 

Exemplos: composição das capturas, localidades, iscas, extravio de petrechos, destinação de 

resíduos. 

O momento atual, de pandemia, fortalece a pesca recreativa como atividade de lazer ao ar livre, 

sem aglomeração de pessoas, e simultaneamente, faz do website instrumento adequado para 

interação entre a Equipe UFPR e a Sociedade. 

MÉTODOS 

Criação de um site no sistema wordpress.com, que é gratuito e já hospeda com sucesso o sítio 

do Laboratório proponente, https://ictiologiaufpr.wordpress.com/. No site – nome a definir com 

os estudantes engajados – serão criadas páginas de duas naturezas: (i) para orientação de 

pescadores amadores, quanto ao exercício da pesca recreativa nas baías do Paraná e à beira-

mar; e (ii) para interação com eles, solicitando o envio de informações objetivas sobre a pesca, 

ao Laboratório. Em i e em ii o foco serão as variáveis exemplificadas no parágrafo acima. 

Nota: tal interação requereria autorização por Comissão de Ética? Em 03/01/22 este proponente 

consultou a Coordenadoria de Extensão na mensagem abaixo reproduzida, e obteve a orientação 

na sequência, concluindo não ser necessária manifestação por Comissão de Ética. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Meta 1: no primeiro ano, 100 pescadores, chegando a 200 no segundo ano, tendo acessado o 

site e de alguma forma interagido com o Laboratório. Indicadores de sucesso: 1.1) o usuário 

declara ter recebido informações úteis; 1.2) o usuário declara ter indicado a outros pescadores 

o site; 1.3) o Laboratório recebeu do usuário informações sobre a pesca. 

Meta 2: os estudantes participantes do Projeto declaram ter: 2.1) desenvolvido habilidades em 

concepção e manutenção de website; 2.2) conhecimento em legislação de pesca; conhecimento 

em recursos pesqueiros e petrechos de captura; 2.3) habilidades em tratamento de dados de 

pesca e elaboração de materiais para devolutiva à Sociedade. 

Meta 3: concretizam-se 3.1) relatórios institucionais e 3.2) publicações técnicas e para órgãos 

de gestão. 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Relatórios periódicos para a UFPR, com manifestação dos avaliadores; autoavaliação pelos 

membros da Equipe; pesquisa de opinião junto aos usuários. 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INDICAÇÃO DE ATÉ TRÊS OBJETIVOS 

[14] Vida debaixo d’água; e [12] Consumo e produção sustentáveis. 

PALAVRAS-CHAVE 

peixes; pescadores; pesca amadora; pesca esportiva; litoral do Paraná. 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Departamento de Zoologia, Setor de Ciências Biológicas. 

PÚBLICO-ALVO 

Pessoas que praticam pesca recreativa = esportiva no litoral do Paraná. 
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EQUIPE 

̶̶  Prof. Paulo de Tarso da Cunha Chaves, do Departamento de Zoologia; e 

̶  dois estudantes Ciências Biológicas. Serão buscadas bolsas UFPR de Extensão 2022. 

TIPOS DE ATIVIDADES 

1- Planejamento do site. 2- Produção de conteúdo; difusão entre pescadores amadores do litoral 

do Paraná. 3- Difusão do site, disponibilização aos usuários. 4- Coleta e sistematização de 

informações recebidas dos usuários. 5- Devolutiva à Sociedade. 

 

ATIVIDADES 

1-1 Concepção do site; 1-2 design; 1-3 colocação em operação. 2- Produção de conteúdo por 

antecedentes conhecidos*. 3- Distribuição de folhetos para pescadores amadores no litoral do 

Paraná, e mala direta digital pelos meios possíveis. 4-1 Coleta de informações disponibilizadas 

pelos pescadores; 4-2 interações complementares com os respondentes; 4-3 sistematização das 

informações, tabulação, mensurações. 5-1  Relatórios internos à UFPR; 5-2 relatos técnicos 

publicados no site para boas práticas pesqueiras; 5-3 publicação técnica dirigida ao IBAMA, 

IAT-PR, Prefeituras municipais litorâneas, e Secretaria de Aquicultura e Pesca do Governo 

Federal: base para normatização pesqueira, para gestão de resíduos, e para redução de extravios 

de materiais de pesca. 

(*) Antecedentes para produção de conteúdo: cf. Bibliografia, trabalhos do Laboratório proponente e outros. 

ATIVIDADES DA EQUIPE 

As atividades 1 a 5 serão desenvolvidas pelos três integrantes da Equipe. Os dois estudantes 

serão selecionados após aprovação da Proposta. A carga horária Extensão não foi prevista no 

PIT 2022 do docente pois depende de aprovação da presente Proposta. 

IV- Bibliografia 

Chaves, P.T.C. 2012. Tamanho de maturação como instrumento de gestão pesqueira: uma revisão 

crítica. Acta Biológica Paranaense, v. Único, p. 127-132. 



7 

 

Chaves, P.T.C. 2021. Danger beyond the catches: A review of conservation threats posed by commercial 

and non-commercial fisheries in Guaratuba Bay, Southern Brazil. Brazilian Journal of Biology 81, 

p. 309-317. 

Chaves, P.T.C.; Azeredo, F.G. & Pinheiro, E. 2017. Fecundidade de peixes e tamanhos máximos de 

captura: instrumento auxiliar à gestão de pesca. Boletim do Instituto de Pesca 43, p. 542-556. 

Chaves, P.T.C.; Fernandes, M.; Silveira, B.E.; Azeredo, F.; Hulyk, L.; Afonso, M. & Nakalski, E. 2013. 

A escola contribuindo para melhores práticas no setor produtivo local. Extensio (Florianópolis) 10, 

p. 35-40. 

Chaves, P.T.C. & Freire, K.M.F. 2012. A pesca esportiva e o pesque-e-solte: pesquisas recentes e 

recomendações para estudos no Brasil. Bioikos (Campinas) 1, p. 29-34. 

Chaves, P.T.C. & Nogueira, A.B. 2018. Biologia reprodutiva do robalo-peva, Centropomus parallelus 

(Teleostei), na Baía de Guaratuba (Brasil). Acta Biologica Paranaense 47, p. 69-84. 

Chaves, P.T.C. & Vink, J.M. 2017. Rejeitos da atividade pesqueira no litoral do Paraná: gestão atual e 

potencial para destinação alternativa. Revista CEPSUL: Biodiversidade e Conservação Marinha 6, 

p. e2017004. 

Cooke, S.J. et al. 2022. Evaluating different hook removal gear for in-water dehooking of jaw-hooked 

fish captured with barbed or barbless hooks. Fisheries Research 248, 106201. 

doi.org/10.1016/j.fishres.2021.106201 

FAO 2012. Recreational Fisheries, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries No. 13. Rome: 

FAO. 

Freire, K.M.F. & Sumala, U.R. 2019. ECONOMIC POTENTIAL OF THE BRAZILIAN MARINE 

RECREATIONAL FISHERY. Bol. Inst. Pesca 45(1): e412. doi: 10.20950/1678-2305.2019.45.1.412 

Freire, K.M.F. et al. 2016. Brazilian recreational fisheries: current status, challenges and future direction. 

Fisheries Management Ecology 23: 276-290. 

Freire, K.M.F. et al. 2020. Estimating Global Catches of Marine Recreational Fisheries. Frontiers in 

Marine Science 27 January 2020. doi.org/10.3389/fmars.2020.00012 

Henke, J.L. & Chaves, P.T.C. 2017. Ictiofauna e pesca amadora no litoral sul do Paraná: estudo de caso 

sobre capturas e potencial impacto. Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology 21, p. 37-

44. 

I.N.I. n. 9/2012. Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA n. 9, de 13 de junho de 2012. 

Estabelece Normas Gerais para o exercício da pesca amadora em todo o território nacional. 

Oliveira, C.P., Freire, K.M.F. & Schiavetti, A. 2020. Brazilian marine sport fishing legislation: starting 

point for maintaining the quality of fish stocks. Research, Society and Development 9(12) 

e7491210820. doi: 10.33448/rsd-v9i12.10820 

 


