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1. Resumo 

No litoral norte de São Paulo, algumas comunidades de pescadores 

artesanais exploram o ambiente marinho através do cerco flutuante. Culturalmente, o 

cerco flutuante faz parte da história e o seu uso e manutenção emprega um 

conhecimento detalhado sobre o ambiente as espécies de peixes capturadas. Dessa 

foram, os objetivos desta pesquisa são caracterizar a pesca de cerco flutuante em 

relação às espécies capturadas, bem como analisar o conhecimento ecológico local 

dos pescadores em relação a dieta, habitat, reprodução, migração e sazonalidade 

dos recursos explorados. Esta pesquisa está sendo realizada na comunidade 

pesqueira de Toque-Toque Pequeno, situada no município de São Sebastião/SP. Os 

dados são coletados através de entrevistas e os dados analisados qualitativamente e 

quantitativamente, buscando-se representar o consenso entre os informantes 

entrevistados, bem como, as informações comparadas com a literatura científica 

através de tabelas de cognição comparada. Os pescadores entrevistados até o 

momento demonstraram um detalhado conhecimento sobre a pesca de cerco 

flutuante e o ambiente que exploram. Dessa forma, este estudo pretende contribuir 

para a valorização do conhecimento caiçara e pode gerar subsídios para propostas 

de manejo da pesca artesanal no Litoral de São Paulo. 

2. Introdução 

 O cerco flutuante foi introduzido no Brasil por imigrantes japoneses no 

município de Ilhabela, estado de São Paulo, por volta de 1820 (Mussolini, 1980), não 

sofrendo qualquer alteração em seu modelo, exceto a substituição de fibras naturais 

por nylon (Seckendorff et al., 2009). Culturalmente, o cerco flutuante faz parte da 

história caiçara (Begossi, 2011) e o seu uso e manutenção emprega um 

conhecimento detalhado sobre o ambiente as espécies de peixes capturadas.  

 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). Neste 

sentido, o conhecimento dos pescadores sobre a pesca de cerco também se torna 

importante, pois é um método de pesca passiva, de baixo impacto ambiental que 

produz pescado de boa qualidade, uma vez que, mantém os peixes vivos até a 

despesca e permite que exemplares de pequeno tamanho ou sem valor comercial 

possam ser devolvidos vivos ao ambiente (Mussolini, 1980, Blank et al, 2009; 

Seckendorff et al., 2009). 



3. Objetivos  

Os objetivos desta pesquisa são caracterizar a pesca de cerco flutuante, 

desenvolvida pela comunidade de pescadores artesanais de Toque-Toque Pequeno, 

situada no município de São Sebastião/SP, bem como analisar o conhecimento 

ecológico local dos pescadores em relação a dieta, habitat, reprodução, migração e 

sazonalidade dos recursos explorados.  

4. Metodologia 

A coleta de dados está sendo realizada com o uso de questionários 

semiestruturados, sendo entrevistados os pescadores maiores de 18 anos com um 

questionário base que fornecerá dados sobre a atividade pesqueira e perfil 

socioeconômico da comunidade estudada. Em seguida, os pescadores serão 

entrevistados com outro roteiro estruturado com questões sobre ecologia das 

espécies de peixes capturadas no cerco flutuante.  Os dados serão analisados 

qualitativamente e quantitativamente, buscando-se representar o consenso entre os 

informantes entrevistados, na forma de porcentagem de citações sobre cada 

aspecto abordado. As informações serão comparadas com a literatura científica 

através de tabelas de cognição comparada (Marques, 2001) e de revisões 

bibliográficas. 

5. Desenvolvimento  

          Os pescadores são entrevistados em dias e horários alternados, de acordo 

com a disponibilidade de tempo deles. Esta pesquisa faz parte do Projeto 

“Etnoecologia da Pesca de Cerco em São Sebastião/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 30486114.8.0000.5513. 

Assim, seguindo os preceitos éticos necessários, as entrevistas somente ocorrem 

após o consentimento dos pescadores em participar da pesquisa.   

6. Resultados Preliminares 

  Na comunidade pesqueira de Toque Toque Pequeno existe atualmente dois 

cercos flutuantes em atividade. A pesca é realizada geralmente pelo responsável 

pelo cerco com o auxilio de 1 a 3 ajudantes. O pescado capturado no cerco flutuante 

é dividido em duas partes iguais, sendo uma pertencente ao dono do cerco, e a 

outra dividida igualmente entre os participantes da despesca. As embarcações 

utilizadas são canoas e/ou lanchas de alumínio e a freqüência de pesca é diária. As 

principais espécies capturadas são: Anchova (Pomatomus saltatrix), Bonito 



(Euthynnus alletteratus), Carapau (Caranx crysos), Cavala (Scomberomorus 

cavalla), Espada (Trichiurus lepturus), Galo (Selene setapinnis), Galo de Penacho 

(Selene vomer), Galo Prata (Selene sp.), Olhete (Seriola lalandi), Olho de boi 

(Seriola dumerili), Pescada (Cynoscion sp.), Pirajica (Kyphosus sectatrix), Porquinho 

Chinelão (Aluterus monocerus), Porquinho Legitimo (Balistes capriscus), Robalo 

(Centropomus sp.), Sardinha (Sardinella brasiliensis, Savelha (Pellona harroweri), 

Sororoca (Scomberomorus brasiliensis), Xarelete (Caranx sp.) e Xaréu (Caranx sp.). 

 Aspectos do conhecimento ecológico local foram mencionados nas 

entrevistas, como por exemplo, a maior produtividade do cerco na época do verão. 

Em relação à alimentação, as principais espécies citadas se alimentam de “comidil” 

(sardinhas, manjubas e lulas muito pequenas), enquanto que os principais 

predadores destas espécies são a espada, o cação, a cavala e a sororoca. Os 

pescadores associam a abundância das espécies capturadas no cerco com o 

período de reprodução. Estes e outros aspectos do conhecimento ecológicos dos 

pescadores são importantes fontes de informação para ampliar o conhecimento 

sobre o ambiente e os recursos pesqueiros da região.     
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