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RESUMO 

 

O artigo versa sobre os saberes ambientais dos pescadores do lago Guaíba. Para tanto, analisamos a 
qualidade atual do manancial através das experiências vivenciadas pelos pescadores, habitantes da ilha da 
Pintada, no município de Porto Alegre. Trabalhando na perspectiva fenomenológica, contrapomos os dados 
técnico-científicos com os saberes dos ilhéus. A comparação entre o "saber tradicional" e o conhecimento 
da "tecno-ciência" é feita com relação a variável qualidade das águas, mas tratamos também de analisar 
suas percepções acerca da qualidade do pescado e dos impactos ambientais presentes no manancial. A 
relação dialógica presente entre as três categorias fundamentais do estudo - as águas, os peixes e os 
homens - nos permitiram contextualizar a problemática socioambiental enfrentada pelos pescadores, 
através de suas próprias vivências e concepções a respeito de impacto ambiental. Dessa forma, segundo os 
pescadores, as maiores fontes de degradação ambiental são, respectivamente: os esgotos domésticos, o 
lixo sobrenadante, a extração de areia juntamente com a contaminação industrial, representada pela 
empresa Aracruz e, por fim, os agrotóxicos. Como resultado, o estudo apresenta um panorama da 
realidade ambiental do Lago, através da perspectiva de pessoas que o vivenciam diariamente. Devemos 
salientar ainda, que inúmeras propostas de recuperação ambiental surgem a partir do contato com a 
comunidade da ilha da Pintada. Neste contexto, vemos a emergência dos saberes tradicionais como 
subsídio para gestão dos bens naturais, através da revalorização da geograficidade das comunidades 
locais. Deve-se salientar que tal perspectiva nasce a partir do diálogo pertinente entre a Geografia 
Humanística e a chamada Etnociência (etnoecologia, etnobiologia e, porque não, uma etnogeografia), 
uma vez que tais populações expressam seus conhecimentos sobre os aspectos físico-naturais do mundo 
através de uma "cosmovisão", integrando-os a simbologias, crenças e sentimentos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O artigo versa sobre os saberes ambientais dos pescadores do lago Guaíba. Para 
tanto, analisamos a qualidade atual do manancial através das experiências vivenciadas 
pelos pescadores, habitantes da ilha da Pintada, no município de Porto Alegre. 

Trabalhando na perspectiva fenomenológica, contrapomos os dados técnico-
científicos com os saberes dos ilhéus. A comparação entre o "saber tradicional" e o 
conhecimento da "tecno-ciência" é feita com relação a variável qualidade das águas, mas 

Departamento de Geociências 
Laboratório de Pesquisas Urbanas e Regionais 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
HOMENAGEANDO LÍVIA DE OLIVEIRA |Londrina 2005| 



  -2- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

tratamos também de analisar suas percepções acerca da qualidade do pescado e dos 
impactos ambientais presentes no manancial.  

Como resultado, o estudo apresenta um panorama da realidade ambiental do 
Lago, através da perspectiva de pessoas que o vivenciam diariamente.  

 

A GEOGRAFIA HUMANÍSTICA  

Essa corrente da Geografia tomou forma e desenvolveu-se a partir dos anos 1960 
para, entre outras coisas, tentar superar ou minimizar “as dicotomias existentes entre o 
sujeito e o objeto e entre o homem racional (pesquisador) e o homem inteiro (homem 
como objeto de estudo)” (AMORIM e ABREU, 2002). 

Para AMORIM (1996), “embora se possa dizer que a atividade geográfica, desde 
suas origens mais remotas, sempre se baseou nas percepções ambientais de seus 
praticantes, o que se observa, a partir dos anos 1960, é um verdadeiro resgate e uma 
nova valorização dessa maneira de explorar os lugares e paisagem da Terra”. 

Dessa forma, A Geografia Humanística surge e desenvolve-se como contraponto 
ao positivismo, que segundo MELLO (1991), “dissocia o sujeito do objeto (...) e trata o 
corpo como algo separado do mundo exterior”. O mesmo autor explica que o 
positivismo, como método de análise, separa o observador daquilo que está estudando, 
conseqüentemente falha ao observar a experiência vivida. 

Neste sentido, compreende-se que a Geografia Humanística busca analisar a 
consciência humana acerca dos fenômenos geográficos, “tendo em vista que todo 
conhecimento provém do mundo da experiência e não pode ser independente do mesmo” 
(RAMÓN apud MELLO, 1991, p. 96). Trata-se assim, de estudar o sentimento e o 
entendimento dos seres humanos a respeito do espaço e do lugar. 

Os trabalhos da Geografia Humanística, assim como o presente, apoiam-se 
basicamente na Fenomenologia, como filosofia do significado, procurando compreender, 
por intermédio da experiência vivida pelos indivíduos e grupos sociais, o que é o mundo 
vivido. Através dos princípios fenomenológicos compreendemos que “cada indivíduo 
constrói o próprio mundo, mas ao mesmo tempo, (...) existem mundos comuns a todos, 
onde os significados são raros e completamente privados, e sim divididos e reforçados 
pela ação dos grupos sociais” (LEY apud MELLO, 1991, p.97). 

De acordo com o filósofo MERLEAU-PONTY (1999), a experiência dividida ou o 
intermundo é o diálogo entre as pessoas e o meio ambiente, em termos de herança 
sociocultural e o papel assumido no mundo vivido de cada dia. Ou ainda, é o mundo 
comum a diferentes pessoas, cenário, objeto de ações e das interações dos seres 
humanos. Este é o ponto do presente estudo, estruturado no intermundo da comunidade 
de pescadores da Ilha da Pintada. 

A Fenomenologia, criada pelo filósofo alemão Edmund HUSSERL (1859 – 1938), 
explica que o sentido do ser e do fenômeno não podem ser dissociados, pois “a 
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consciência só pode ser assim entendida quando dirigida para um objeto e este só pode 
ser definido em sua relação com a consciência, sendo, portanto, objeto para um sujeito” 
(DARTIGUES apud MELLO, 1991, p.99). 

Assim, a Fenomenologia analisa a dinâmica que fornece aos objetos sentido e 
significado. Dessa forma, trata de interpretar a apreensão das essências a partir da 
experiência vivida, aplicada e adquirida pelo indivíduo, buscando não distinguir o objeto 
do sujeito, ou melhor, o observador do objeto observado. 

 

O Mundo Vivido 

Pode-se dizer que, de acordo com MELLO (1991, p.100), mundo vivido é “a 
consciência e o meio ambiente de cada um, emocionalmente modelado e revestido de 
eventos, relações, ambigüidades, envolvimentos, valores e significados” o qual 
“compreende os seres humanos com toda ação e interesses humanos, trabalhos e 
sofrimentos” (RELPH apud MELLO, 1991, p.100). 

De modo sucinto, SUERTEGARAY explica que mundo vivido “é entendido como o 
mundo das experiências e do sentido que damos a elas em nosso cotidiano”. Assim, trata-
se do próprio curso da vida, no qual o mundo é aquilo que a experiência nele inculca. E 
experiência é aquilo que as vivências nos impelem a pensar. 

Segundo MELLO (1991), o mundo vivido de cada um já existia antes do 
nascimento da pessoa, que vivência e interpreta “seu” mundo vivido, a partir de valores e 
estoques de experiências próprias e de outros indivíduos, que lhe transmitem 
conhecimento do passado e do presente e que permite antecipar, de certa maneira, o 
futuro. 

 

Geograficidade 

Trata-se de um conceito explorado pelo geógrafo canadense Edward C. RELPH, 
em seu trabalho “As bases fenomenológicas da Geografia”, de 1979, que relaciona o 
modo de existência e o destino dos homens e, que assim, forma toda a experiência 
ambiental humana. 

Neste sentido, pode-se dizer que é a espacialização do mundo vivido ou do 
intermundo de comunidades humanas, ou seja, todas as relações que ocorrem entre as 
pessoas e os lugares, as paisagens e os espaços. Refere-se então, as várias maneiras 
pelas quais as pessoas sentem e conhecem os ambientes em todas suas formas, 
construídos ou naturais, que são “as bases e recursos da habilidade do homem” e para as 
quais há uma “fixação existencial” (DARDEL apud RELPH, 1979, p.18). 

Dessa forma, esse termo “encerra todas as respostas e experiências que temos nos 
ambientes no qual vivemos, antes de analisarmos e atribuirmos conceitos a essas 
experiências”, pois “todos devem conhecer lugares, responder aos espaços e participar 
da criação (ou destruição) da paisagem, meramente para ficar vivo” (RELPH, 1979 p.18). 
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Assim, a geograficidade de cada um ou de cada comunidade é, normalmente, 
bastante discreta, mais vivida do que expressa. Porém, pode ser percebida facilmente 
com “encontros poderosos e semiconscientes com ambientes”, ou simplesmente por 
experiências que “estão fora do ordinário para despertar a consciência geográfica” 
(RELPH, 1979, p.19). 

Desperta então, uma consciência e atenção aos espaços, paisagens e lugares. 
Quando os ambientes são atrativos, confortáveis e produzem experiências prazerosas, 
são considerados topofílicos. Quando os ambientes nos remetem a sensações de 
aversão, “desagradáveis, ou induzem a ansiedade e depressão”, são chamados de 
lugares topofóbicos (RELPH, 1979, p.20). 

Dessa forma, a geograficidade está presente nesse estudo através da exposição 
dos conhecimentos, experiências e percepções ambientais dos pescadores, sobretudo de 
como interpretam e observam os impactos ambientais, através da espacialização de seu 
mundo vivido pré-científico, porém, carregado de riquezas e significados. 

 

O Lugar, na Concepção Humanística 

Pode-se entender o lugar como o espaço “recortado afetivamente nas experiências 
cotidianas” (TUAN apud MELLO, 1991, p.102). Assim, os locais de pausa, movimento e 
morada conferem ao mundo vivido a distinção de lugar. Nesse contexto, o lugar é o 
locus da experiência envolvendo a razão e a emoção, sendo o espaço do cotidiano; é 
nele que se potencializa nossa consciência territorial. 

Por ser o centro de valor e sentido, o lugar encarna as experiências e aspirações 
da pessoa, sendo de fundamental importância para sua identidade e, por isso, carrega 
tanta importância. Para SUERTEGARAY (2000), “trata-se de um conceito que nos remete 
à reflexão de nossa relação com o mundo”, ou seja, a condição de existência.  

Para a Geografia Humanística, lugares que não conhecemos pessoalmente, 
porém que tomamos conhecimento a partir da descrição afetiva de outras pessoas e 
através de veículos de comunicação, também têm potencial para se tornarem lugares: 
são os chamados lugares concebidos. 

Assim, nesta corrente de pensamento, procura-se apreender o significado do lugar 
para o homem, enquanto algo que, não apenas existe, mas é construído pelos sujeitos no 
decorrer de suas vivências, através de sua percepção. 

 

A Percepção Ambiental no Âmbito da Fenomenologia 

Cientes de que o conhecimento holístico é a base das pesquisas fenomenológicas, 
os estudos em percepção ambiental que seguem seus fundamentos entendem que “o 
processo de formação do conhecimento e conseqüentemente do sistema de valores, é 
resultado da apreensão do mundo pelos processos cognitivos que registram e aferem 
significados a realidade” (DELRIO e OLIVEIRA apud GROSSER, 2000). Tais significados 
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decorrem do complexo conjunto de valores preestabelecidos culturalmente, 
instintivamente somados às sensações topofílicas e topofóbicas, resultando nas 
representações.  

Esse modo de “ver”, proposto por HUSSERL, permite a apreensão das essências, 
entendidas como resultado do processo mental perceptivo, ou seja, qualquer coisa 
(fenômeno) que esteja de algum modo e em qualquer sentido presente à mente. Dessa 
forma, “diante de qualquer fenômeno, isto é, para conhecer e compreender qualquer 
coisa, a consciência produz um signo, ou seja, um pensamento com mediação irrecusável 
entre nós e os fenômenos. Perceber não é senão traduzir um objeto de percepção em um 
julgamento de percepção, ou melhor, é interpor uma camada interpretativa entre a 
consciência e o que é percebido” (SANTAELLA, 1996). Assim, tudo que se produz na 
consciência tem o caráter de signo e torna-se uma representação do “real”. 

Segundo o filósofo MERLEAU-PONTY (1999), “o mundo está ali antes de qualquer 
análise que eu possa fazer dele, e seria artificial fazê-lo derivar de uma série de sínteses 
que ligariam as sensações, depois os aspectos perceptivos do objeto, quando ambos são 
justamente produtos da análise e não devem ser realizados antes dela” (...) “o real deve 
ser descrito, não construído ou destituído. Isso quer dizer que não posso assimilar a 
percepção as sínteses que são da ordem do juízo, dos atos ou da predicação”. Dessa 
forma, o real não espera nossos juízos para anexar a si os fenômenos mais aberrantes, 
nem para rejeitar nossas imaginações mais verossímeis. 

O mesmo autor continua o texto expondo que a percepção não é uma ciência do 
mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; ela é o fundo 
sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposto por eles, ou melhor, é a 
arena da existência humana. 

Seguindo este pensamento, perceberemos que “o mundo não é um objeto no qual 
possuo (possuímos) a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os 
meus (nossos) pensamentos e de todas as minhas (nossas) percepções explícitas” 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p.6). Assim, o homem está no mundo e é no mundo que ele se 
conhece, pois “todo saber se instala nos horizontes abertos da percepção” (ibid, 1999, 
p.280). 

 

POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

Buscando conhecer como a Antropologia trata as populações que possuem modos 
de vida diferentes do modo urbano-industrial, encontramos os trabalhos do pesquisador 
Antônio C. DIEGUES. Este autor explica que no Brasil, as populações tradicionais não-
indígenas incluem caiçaras, caipiras, pantaneiros, pescadores artesanais, entre outros. 

São populações de “pequenos produtores que se constituíram no período colonial, 
freqüentemente nos interstícios da monocultura e de outros ciclos econômicos. Na maior 
parte dos casos, essas populações instalaram-se em ecossistemas inadequados para a 
implantação de monoculturas de exportação, como o caso das culturas tradicionais que 
se desenvolveram nas regiões montanhosas ou alagadas da Mata Atlântica” (DIEGUES, 
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1994). Fazendo uma leitura a partir da Antropologia Neomarxista, essas populações 
tradicionais desenvolveram-se sob um modo-de-vida pré-capitalista, no qual não visam 
diretamente (ou apenas) o lucro, mas sim a reprodução social e cultural da comunidade. 
Além disso, e não menos importante, valorizam as percepções e representações em 
relação ao mundo natural, marcados pela idéia de associação com a natureza. 

Cientes do que é uma população tradicional, podemos perceber que a expansão 
da cultura mundial homogênea sobre os povos "da periferia" é particularmente perigosa 
quando as propostas técnicas, tidas com neutras e usadas para "resolver" os problemas, 
se tornam capazes de uma série de agressões ao ambiente, criando grandes impactos. 

Além da invasão das materialidades do mundo globalizado, as populações 
tradicionais deparam-se com um outro grande problema. Por serem comunidades 
“conservacionistas”, de pouca capacidade de transformação da paisagem, seus territórios 
foram e são "confundidos" com áreas onde a natureza está “intocada”. Assim, sobre estas 
áreas é que são implantadas as unidades de conservação, que, na grande maioria das 
vezes, considera tais espaços como desabitados.  

 

O LUGAR CHAMADO ILHA DA PINTADA 

A Ilha da Pintada localiza-se a oeste de Porto Alegre, distante apenas 900 metros 
do centro da cidade. Essa Ilha é parte constituinte do delta do rio Jacuí, formado por um 
conjunto de cerca de 30 ilhas principais, de formação sedimentar, originadas a partir da 
terceira transgressão marinha, acerca de 120 mil anos. Neste período, o Guaíba deixou 
de ser um ambiente estuarino para se tornar um ambiente lacustre, iniciando o processo 
de formação deltáica. Porém, apenas durante a última transgressão marinha, há 5 mil 
anos, é que o delta do rio Jacuí passou a configurar sua morfologia atual (MENEGAT et 
al, 1998). 

Analisando espacialmente a Ilha da Pintada, verifica-se que ela serve como a 
“porta de entrada” do lago Guaíba, pois localiza-se exatamente no encontro entre o 
ambiente de águas correntes do delta do rio Jacuí, e o ambiente de águas mais calmas, 
do lago Guaíba. Nesse sentido pode-se pensar na comunidade de pescadores da Ilha 
como “anfitriã” deste encontro de dois ecossistemas aquáticos distintos. 

Por outro lado, analisando a ilha da Pintada numa perspectiva cultural, observa-se 
esta como a fronteira entre Porto Alegre e a região oeste do Rio Grande do Sul, e como 
ilha “fronteira” no que tange ao distanciamento e esquecimento, cada vez maior, 
percebido por seus moradores, em relação às antigas funções e ligações que 
desempenhava com o centro da Capital. Estas relações se davam, sobretudo no âmbito 
econômico. A Ilha fornecia pasto à alimentação de cavalos dos porto-alegrenses, leite, e 
também pescado para a população crescente da cidade.  
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

As indagações sobre a qualidade das águas do lago Guaíba e os impactos 
ambientais presentes nele, apresentados a seguir, mostram a enorme abrangência desse 
lugar de trabalho e mundo-vivido, em um ambiente que para muitas pessoas é 
homogêneo, e que serve apenas para contemplação. 

Não obstante, a geograficidade, enquanto exposição espacializada do mundo 
vivido está expressa na compreensão e sentimento que esses profissionais têm para com 
as águas e os lugares nas águas, uma vez que elas formam “as bases e recursos da 
habilidade do homem (pescadores) (...) e para as quais há uma fixação existencial” 
(DARTEL apud RELPH, 1979, p.18). 

Assim, a necessidade de conhecer os melhores lugares de pesca e os caminhos 
seguros sobre as águas, somado a participação na criação e constituição da paisagem 
do Lago, faz dos pescadores profundos conhecedores tradicionais desse manancial.  

A análise da percepção ambiental dos pescadores se deu através de entrevistas 
com dez (10) profissionais da ilha da Pintada. Nesse sentido, alguns resultados foram 
apresentados em porcentagem (%), de modo meramente ilustrativo, não atendo-se a 
rigidez estatística.  

As águas do lago Guaíba foram classificadas através de um índice de qualidade 
de água, onde os padrões de qualidade variam entre excelente, bom, regular, ruim e 
muito ruim. Esta classificação se deu por meio das percepções dos pescadores e 
possibilitou traçar um comparativo com os estudos propostos pelo Departamento 
municipal de Águas e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre.  

Os impactos ambientais foram hierarquizados, em grau de criticidade, pelos 
próprios pescadores. Atribuiu-se valor para os três impactos mais importantes citados por 
cada pescador. 

 

Qualidade das águas do lago Guaíba 

A percepção dos pescadores sobre a qualidade das águas do lago Guaíba é 
compreendida através de suas declarações sobre treze (13) pontos em que o DMAE, de 
Porto Alegre, faz o monitoramento da água.  

A figura 1 mostra a percepção ambiental dos pescadores sobre a qualidade das 
águas do canal do Jacuí e do lago Guaíba. 

O mapa apresenta o Índice de Qualidade da Água (IQA) produzido pelo DMAE, 
além de mostrar gráficos que contêm a percepção dos pescadores, nos respectivos 
pontos de monitoramento. 

Observando a figura 1, e analisando as afirmações dos pescadores, pôde-se 
relacionar as declarações sobre a boa qualidade das águas da foz do rio Jacuí (ponto 1), 
da enseada do Mato Alto (ponto J) e das proximidades de Itapuã (ponto D), com lugares 
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topofílicos para esses pescadores. Isso significa que são lugares sobre as águas do Lago e 
do Delta nos quais os pescadores possuem uma relação de carinho, originado no 
mundo-vivido de cada um deles ou mesmo no intermundo dessa comunidade. 

Figura 1: Mapa da percepção dos pescadores a respeito da qualidade das águas dos 
pontos selecionados. 

 

Esse sentimento topofílico surge na geogracifidade desses trabalhadores, através 
dos acampamentos em retiro, das pescarias bem sucedidas, além, obviamente, da beleza 
e da qualidade ambiental desses lugares. 

No entanto, a degradação ambiental e as transformações das paisagens, 
percebidas pelos pescadores, transformam antigas sensações topofílicas em sentimentos 
de aversão e tristeza para com alguns lugares, tornando-os lugares topofóbicos. 

A foz do rio dos Sinos, do rio Caí e do rio Gravataí, além da foz dos arroios de 
Porto Alegre, principalmente do arroio Dilúvio, na margem leste; as praias do município 
de Guaíba e o Saco do Colégio na margem oeste do Lago, são exemplos de lugares que 
tornaram-se topofóbicos para muitos pescadores, principalmente no verão, quando há 
diminuição do volume das águas do rio Jacuí, o que dá a sensação de maior desconforto 
ambiental. Porém as sensações topofóbicas também são percebidas no canal de 
navegação, sobretudo nas proximidades dos emissários subaquáticos do DMAE e da 
indústria de celulose Aracruz. 

Não obstante, as sensações topofóbicas ainda são percebidas através da 
transformação da paisagem por ação antrópica proposital, como por exemplo, as 
mudanças no Cais-do-Porto com a construção do Muro da Mauá gerando, dessa forma, 
progressivo abandono dos pescadores da área central de Porto Alegre. 

As sensações topofóbicas também vêm crescendo em relação às moradias novas 
presentes no Parque Estadual do Delta do Jacuí, sejam de casas de alvenaria ou de 
madeira, com infra-estrutura básica ou não. Sobretudo, em função do lançamento de 
esgotos domésticos e lixo sem qualquer tipo de tratamento, degradando antigas áreas de 
pesca, situadas no interior no delta do rio Jacuí. 

Deve-se salientar as descrições que todos pescadores fazem a respeito das águas 
no ponto I, em frente ao município de Guaíba. Junto com as águas em frente à ponta da 
Cadeia e a foz do arroio Dilúvio, o ponto I representa para a maioria dos pescadores a 
2º posição em criticidade das águas do Lago. Isso se deve, sobretudo, a contaminação 
industrial oriunda da Aracruz, empresa de celulose. 

Os pescadores, mesmo sabendo que o ponto I está a cerca de 3 km a montante 
do emissário subaquático da empresa de celulose, optaram por classificá-lo, em 60% dos 
casos, como “Ruim”. Dentre os entrevistados, um preferiu classificá-lo como “Muito 
Ruim”. 
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Sobre o ponto I, o Sr. Salomão afirma que: “isso aqui é água da Borregard... o 
junco da praia da Alegria mudou de cor, de verde para preto, e as grandes malhas de 
junco que existiam, ficaram ralinhas, uma aqui, outra lá (...) morreu o verde da praia. 
Esse é o primeiro sinal de que a água está podre”. Segue dizendo que “se tu ir lá comigo, 
e passar na margem, na água preta (...) quando tu respirar fundo, tranca tudo por 
dentro”. 

Para muitos pescadores, tamanha é a topofobia em relação a essa região do 
Guaíba que eles acreditam que outros pontos, como o H e o B, são diretamente 
prejudicados pelos efluentes da Aracruz. Pode-se tomar como exemplo a declaração do 
Sr. Alfredo: “a Ponta Grossa (ponto B) é ruim por causa da Riocell (comprada atualmente 
pela Aracruz), o esgoto sai dali no canal de navegação e se mistura, se espalha por 
tudo...”. Segue explicando que no verão, a contaminação produzida pela Aracruz atinge 
o Saco do Colégio (ponto H), com a ação do vento sul, assim, “se der represo a água 
fica toda preta”. Segundo o Sr. Odílio, “toda essa área do ponto I é ruim, até passando o 
arroio Petim ... ali não pára peixe”. 

Ainda sobre a Aracruz, o Sr. Vilmar diz que “tiraram um nome muito feio e 
botaram um nome bonito... tiraram de Borregard e colocaram de Riocell. Aquele caldo 
da água ferve, vai lá... a água é um café-com-leite... é uma realidade (conhecida por 
poucas pessoas)... essa faixa de poluição vai até quase a Barra do Ribeiro... parece 
pequeninho, porque não atinge a costa, mas atinge o meio do canal (de navegação)”. 
Segue dizendo que “isso se espalha no Guaíba... coitado... o balneário da Alegria 
praticamente não existe mais”. 

A coincidência das declarações dos pescadores que consideram o ponto I como 
“Ruim” e “Muito Ruim” fica expressa a partir da realidade vivida por essas pessoas. Essa é 
uma realidade vivida por pouco. As informações proporcionadas por esse grupo de 
pescadores são extremamente interessantes do ponto de vista de controle ambiental, a 
partir do conhecimento que essa comunidade tem daquele lugar. O DMAE poderia criar 
um novo ponto de monitoramento naquele exato local do provável despejo industrial. 
Assim, será possível comprovar, ou não, “cientificamente” esta fonte de poluição do 
Lago. 

A seguir apresentam-se as interpretações de parte dos questionamentos acerca da 
qualidade das águas do Lago (o que é qualidade de água; mudanças de qualidade da 
água; os períodos de melhor qualidade da água)1. 

Todos os pescadores associaram o conceito de qualidade de água a questões 
relativas à preservação/presença de peixes e dos usos possíveis que as águas 
proporcionam, através do contato primário. Exemplo disso é a declaração do Sr. Odílio: 
“a qualidade de água, é uma água que a gente não só pode capturar a fauna, como 
também utilizar  para o seu alimento... É o que não dá agora, antigamente dava... eu fui 

                                                 
1 Os demais questionamentos encontram-se no Trabalho de Graduação desenvolvido pelo presente autor, 
sob orientação do professor Luis Alberto Basso, do Departamento de Geografia da UFRGS. Esse trabalho 
foi intitulado “Percepção Ambiental dos pescadores da ilha da Pintada: suas relações com as águas do 
lago Guaíba”, entregue no ano de 2003. 
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criado tomando essa água (canal do Jacuí)”. Sobre a qualidade das águas do lago 
Guaíba, o Sr. Odílio diz que qualidade é ruim, pois “recebe toda essa poluição do rio dos 
Sinos e do rio Gravataí, ... são os maiores poluidores... são os reis da poluição”. 

O pescador Salomão relacionou a qualidade da água com a “produtividade” que 
ela pode gerar. Disse que qualidade da água “é uma água despoluída e produtiva, 
porque uma vez a água limpa, na mão do pescador que tem experiência, a piscicultura 
produz muito... é o principal para nós... e pode ser feita na água nativa”.  

Com relação às águas do Lago, Sr. Salomão expõe que “nós temos muitas rosas 
no Guaíba,... mas vamos encontrar muitos espinhos também...”.  

Para o Sr. Vilmar, qualidade de água “... é o primeiro passo para termos uma 
pesca boa...” e aproveita para reclamar da postura governamental dizendo que “... nós 
vemos vários Pró-Guaíba, DMAE e todo mundo preocupado (com a qualidade das 
águas)... mas na verdade estão preocupados com o que o pescador fez, com o que a 
empresa está derramando e, ... não estão cuidando da casa, ... deveriam fazer o que a 
gente fez aqui (referindo-se à Colônia Z-5), primeiro cuidar da casa, para depois cuidar 
do quintal do vizinho. O próprio Governo é o grande poluidor do nosso Guaíba, 80% da 
poluição é do Governo... aquilo é largado in natura”, referindo-se ao emissário 
subaquático, localizado em frente a Ponta da Cadeia, a 700 metros da margem, que 
lança cerca de 50% dos dejetos domésticos de Porto Alegre sem qualquer tratamento. 

Sr. Vilmar expõe ainda, que “... existem faixas (de águas do Guaíba) com áreas 
boas e faixas de águas ruins...”, corroborando os ditos anteriores o Sr. Salomão, quando 
cita os “espinhos e as rosas” do lago Guaíba, enquanto faixas de água. 

O pescador Valdir relacionou o conceito de qualidade de água diretamente com 
os impactos ambientais que vem percebendo. Ele explica que “qualidade de água é a que 
nós ainda temos aqui (no canal do Jacuí)... mas temos uma grande preocupação em 
função do rio Gravataí e do rio dos Sinos e também desse deslocamento (populacional) 
para a ilha Grande (dos Marinheiros)... esse tipo de reciclagem de lixo indevido”. 

Visto que trata-se de uma relação existencial entre os pescadores, os  peixes e as 
águas de boa qualidade, a ligação entre estes sujeitos está presente em quase todas as 
declarações. 

A partir desse conjunto de declarações, percebe a compreensão que os 
pescadores têm sobre a origem dos poluentes e a situação atual do manancial, além da 
hidrodinâmica e influência dos outros cursos d’água sobre o lago Guaíba.  

A respeito da percepção dos pescadores sobre eventuais mudanças na qualidade 
das águas do lago Guaíba, nos últimos 10 anos, obteve-se uma grande diversidade de 
respostas e de explicações para o tema. A maioria os entrevistados não percebem (60%) 
mudanças na qualidade das águas. Não obstante, nota-se que os pontos indicados pelos 
pescadores como críticos no lago, realmente não sofreram intervenções para melhoria de 
suas águas. Tem-se como exemplo claro o ponto E, localizado na foz do arroio Dilúvio, 
indicado como um “inferninho” pelo Sr. Ciliquinha. Esse ponto possivelmente apresentou 
piora de qualidade de suas águas no decorrer dos últimos 10 anos, devido ao 
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lançamento de dejetos domésticos, industriais, hospitalares e das demais fontes 
poluidoras da bacia hidrográfica do arroio Dilúvio.  

Dessa forma, todos os pescadores optaram por classificar a foz do arroio Dilúvio 
como “Muito Ruim”. Notadamente, declarações de maior impacto foram expressas pelos 
pescadores para descrever as águas a frente do Gasômetro (ponta da Cadeia), nos 
arredores do ponto 3, no início do lago Guaíba. De forma bastante consciente, os 
pescadores percebem que as águas de baixa qualidade do início do Lago (junto à ponta 
a Cadeia), alcançam as proximidades do Estádio Beira Rio, formando uma imensa pluma 
de contaminação.  

Neste sentido, o Sr. Salomão explica que “o Guaíba precisa de cuidados, como 
vai assim, pode agravar bem mais do que já tá... como tem dado muitas enchentes, o rio 
Jacuí não deixa o Guaíba parar, deixando a água mais ou menos” (mostra assim, 
conhecimento sobre a hidrodinâmica atuante no manancial). 

O restante dos entrevistados acredita que as águas do Guaíba pioraram de 
qualidade nestes últimos 10 anos e, apenas 1 entrevistado observou melhoras. O Sr. 
Vilmar  disse que as águas melhoraram e explicou o porquê: “quando eu era rapaz, a 
gente pegava os barcos para vender o peixe no Cais (do Porto), quando a gente vinha de 
lá para cá (ilha da Pintada), tinha que pegar um pano com gasolina e parar na volta do 
baixio da Ilha para lavar a canoa... porque era puro piche na beira do Cais, que os navios 
largavam...”. 

Em relação aos períodos de melhor qualidade das águas do Lago Guaíba, a 
maioria dos entrevistados (60%) afirmou que no inverno as águas do Guaíba são e 
melhor qualidade devido ao aumento da vazão provocado pelo maior índice de chuvas. 

Nesse sentido, é interessante analisar a declaração do Sr. Valdir: “a água é 
melhor nos períodos de chuva, porque quando se movimenta, troca a água... No verão, 
a água fica parada e até o peixe fica com gosto... a tendência é a água parada acumular 
sujeira e acontece a fermentação, principalmente da água baixa... então no inverno a 
qualidade é melhor... a água mais seca (níveis mais baixos nos meses de verão) fica até 
esverdeada, bem clara... e no inverno, nas enchentes grandes, chega a ficar amarelada... 
mas... para qualidade da água eu prefiro a amarelada... porque vem direto, não pára... 
porque o nosso rio é diferenciado (rio Jacuí) dos outros, esse ano ele não parou ainda, 
nós não conseguimos pescar... não pára nunca. Agora, se o rio inventar de parar a 
água, existe o represo... aí começa a vir (água) de lá (no sentido do Guaíba para o canal 
do Jacuí)... aí a coisa começa a ficar complicada... aí não é bom para ninguém.. Como 
90% é para cá (no sentido do rio Jacuí para o lago Guaíba), por isso que eu te digo que 
a água (do canal do Jacuí) é muito boa”.   

No entanto, 30% dos entrevistados responderam que a qualidade das águas do 
Guaíba e do canal do Jacuí é melhor nos períodos de seca, e apenas 1 entrevistado  (Sr. 
Nelson, atual presidente da Colônia Z-5) acredita que em ambos os períodos a 
qualidade das águas é ruim. “No verão a água acumula lixo e porcaria, e no inverno ela 
lava o solo e se enche de agrotóxico e substâncias (tóxicas)”. 
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Degradação Ambiental no Lago Guaíba 

Os impactos ambientais (I.A.) percebidos pelos pescadores da ilha da Pintada, 
não causam somente a degradação da qualidade das águas do lago Guaíba, mas 
atingem também, a cultura tradicional dos pescadores das ilhas do delta do rio Jacuí, 
através das dificuldades que impõem à atividade econômica da pesca artesanal. 

Os conflitos de uso atribuídos às águas do manancial, associado ao uso 
descontrolado de algumas atividades presentes nesse ambiente aquático, formam a base 
dos impactos ambientais que os pescadores percebem atualmente no lago Guaíba. 

Pode-se observar que existem impactos originados pela manipulação e utilização 
direta e intensiva dessas águas, assim como por usos indiretos que, por sua vez, atingem 
o manancial com gravidade igual ou maior que o próprio uso direto. 

Assim, através da percepção dos pescadores, pôde-se distinguir três origens 
distintas dos agentes degradantes do lago Guaíba. O primeiro grupo de I.A. é facilmente 
observável, são os agentes degradantes originados a partir de pessoas que têm o 
manancial como um lugar de trabalho ou de lazer. Como exemplo de I.A. pertencente a 
esse grupo tem-se a ação das areieras, das lanchas e de jet sky. 

O segundo grupo de I.A. é originado a partir de ações antrópicas indiretas, por 
pessoas que tem o Lago como um lugar concebido ou apenas de contemplação. Como 
exemplo desse grupo, tem-se os esgotos domésticos e os dejetos industriais e agrícolas. 

O terceiro grupo de I.A. é formado por um representante, originado por ação 
antrópica por pessoas que tem o Guaíba como um deslugar, ou seja, pessoas que não 
possuem relações de afetividade com o manancial e que, provavelmente, não conhecem 
suas águas. Trata-se do mexilhão dourado, molusco bivalve, nativo do sudeste asiático 
que provavelmente, chegou às águas da América do Sul, primeiramente na Argentina, 
através da lavagem de lastro de navios vindos daquela região.  

O lixo sobrenadante constitui-se em um agente degradante que insere-se em 
qualquer um dos grupos mencionados anteriormente. É um impacto ambiental originado 
por indivíduos que possuem diversas percepções e relações com o manancial, relação 
enquanto um lugar de trabalho e lazer, lugar concebido e de contemplação ou ainda, um 
deslugar, uma vez que estes resíduos podem ser despejados a grandes distâncias do 
manancial. 

Uma vez identificados os principais agentes responsáveis pelos impactos 
ambientais no Guaíba e Delta do rio Jacuí, passamos agora para a hierarquização dos 
principais impactos ambientais presentes no manancial, a partir das percepções dos 
pescadores. Para tanto, criamos um índice de valores para facilitar a interpretação dos 
dados, atribuindo peso 3 para o impactante selecionado como mais prejudicial ao 
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manancial. Sucessivamente, atribuímos peso 2 para ao segundo impactante selecionado 
e peso 1 para o terceiro fator de degradação da atividade da pesca artesanal2. 

No caso do Guaíba, nenhum dos 10 entrevistados se absteve de indicar um dos 
impactos propostos pelo questionário da presente pesquisa. Destaca-se a unanimidade 
em indicar os esgotos domésticos como um dos três principais impactos ambientais do 
Lago, presente em todas as entrevistas. 

 

O quadro 1 apresenta os principais impactos ambientais do lago Guaíba. 

Principais impactos ambientais presentes no lago Guaíba 

Posição Impacto ambiental Valor atribuído (pontos) 

1º Esgoto doméstico 28 

2º Lixo sobrenadante 10 

3º Extração de areia 4 

 Contaminação industrial 4 

4º Agrotóxicos 2 

 

De acordo com os pescadores, o esgoto doméstico, com 28 pontos, é 
considerado o principal impacto ambiental atuante nas águas do lago Guaíba, com 18 
pontos a mais que o segundo colocado. 

Em segundo lugar, com 10 pontos, aparece o lixo sobrenadante como parte 
atuante na degradação ambiental do lago Guaíba. Esse impactante também foi 
destacado por praticamente todos os pescadores, porém com menor ênfase que o esgoto 
doméstico.  

Em terceiro lugar, com 4 pontos, há um empate entre a ação predatória das 
areieras e a contaminação de origem industrial, lembrada pela presença do emissário 
subaquático da Aracruz, que atinge grandes áreas do lago Guaíba, como bem 
manifestaram. 

Em quarto e último lugar, com 2 pontos, tem-se os agrotóxicos, como um dos 
impactos ambientais atuantes no lago Guaíba, destacado pelos pescadores. Como os 
agrotóxicos são considerados uma fonte de poluição difusa, os pescadores encontraram 
alguma dificuldade para citar suas formas de atuação e localização dos principais pontos 
desse tipo de contaminação. No entanto, através dos poucos relatos, verifica-se que os 
arroios da margem oeste do lago (arroio do Conde), assim como os rios Jacuí, Caí, Sinos 

                                                 
2 Devemos deixar claro que, primeiramente, os próprios pescadores elencaram os principais agentes de 
degradação ambiental do manancial. 
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e Gravataí, e a área de reflorestamento da Aracruz, junto a Ponta do Mato Alto, podem 
ser considerados como fontes potenciais de contaminação por agrotóxicos. 

Com o objetivo de se espacializar os principais impactos ambientais atuantes no 
lago Guaíba, percebidos pelos pescadores da ilha da Pintada, elaborou-se o mapa que 
aparece na figura 2. 

Através de uma reflexão sobre os impactos ambientais presentes nas águas do 
lago Guaíba e nas águas do canal do Jacuí, percebe-se que os agentes impactantes 
podem ser divididos conforme as suas origens. 

Dessa forma, os esgotos domésticos, os efluentes industriais, os dejetos agrícolas e 
o lixo sobrenadante são originados, na maioria das vezes, por pessoas que não tem 
qualquer relação de afetividade e sentimentos topofílicos ou topofóbicos pelo manancial, 
e que, mesmo consumindo diariamente suas águas, ligam-se a ele de forma indireta. O 
lago Guaíba é, para a maioria dessas pessoas, um lugar concebido, ou seja, conhecido 
a partir da descrição feita por terceiros, ou conhecido apenas como um lugar de 
contemplação. 

Seguindo o mesmo raciocínio, as atividades de captação das águas do manancial 
para as indústrias, agricultura e abastecimento público, são usos diretos atribuídos ao 
manancial mas que, em muitos casos, são desenvolvidas por pessoas que desconhecem 
os lugares do lago, tornando o manancial, na maioria das vezes, um lugar concebido. 

Como impactos por uso direto das águas do manancial, tem-se a degradação 
promovida por pessoas que possuem relações topofílicas com lugares do manancial, 
utilizando-o como meio de lazer e recreação. Nesse sentido, tem-se o exemplo da ação 
dos barcos e jet sky, além dos pescadores amadores e de outras atividades recreativas 
impactantes.  

Outro impacto ambiental bastante comum no Lago, que tem origens por uso 
direto dessas águas, é a extração de areia. As pessoas que trabalham nessa atividade 
econômica consideram o Lago como um lugar, obviamente de trabalho, assim como os 
pescadores artesanais, que desenvolvem ao longo de suas vivências, relações afetivas 
para com os diversos lugares que conhecem e interagem no manancial. 

Figura 2: Mapa dos principais Impactos Ambientais do algo Guaíba e do delta o rio 
Jacuí. 

 

Não por coincidência, o uso direto das águas do lago, sobretudo aquele 
representado pela ação das “areieras”, é citado pelos pescadores como grave impacto 
ambiental, pois, além da degradação real que causam, formam a concorrência imediata 
e cruel que os pescadores têm de enfrentar em suas atividades diárias. Obviamente, a 
busca pela preservação de antigos lugares de pesca, das coroas e esporões arenosos e 
do substrato do Lago, como mantenedores de uma pesca farta, faz dos “areieros” os 
grandes “rivais” dos pescadores, mesmo que muitas vezes, essas pessoas façam parte da 
mesma comunidade ou família.  
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As barragens podem ser classificadas como  fonte de impactos ambientais 
indiretos ao lago, pois a atuação delas, não se dá sobre as águas e margens do Guaíba, 
ou seja, sobre os seus limites geográficos. Somado a isso, provavelmente tampouco 
existem ligações concebidas entre as pessoas que experienciam os dois ambientes 
distintos. 

Outro problema ambiental do lago Guaíba é a proliferação o mexilhão dourado. 
Esse molusco, foi introduzido por pessoas que provavelmente tenham suas águas como 
um deslugar, ou seja, sem qualquer ligação ou contato com ecossistema. Trata-se então, 
de um agente exógeno às águas do lago Guaíba, entretanto muito conhecido dos 
navegantes do manancial. 

Segundo os pescadores, esse molusco não tem um predador natural, apesar de 
alguns peixes, como o Jundiá e a Piava, alimentarem-se dele. O mexilhão dourado pode 
ser considerado ainda, como um impacto ambiental internacional trazido do sudeste 
asiático por navios, e que, através da lavagem de lastro, introduziram esse animal, 
primeiramente, nas águas da bacia do rio da Prata e que, posteriormente, migrou para a 
laguna dos Patos, alcançando em seguida o lago Guaíba. 

Os pescadores explicam que esse molusco se fixa nos barcos entupindo o cano de 
refrigeração do motor, dificultando a atividade da pesca e da navegação no manancial. 
Além disso, o mexilhão dourado é indicado pelos pescadores como um dos grandes 
agressores das malhas de juncais às margens do Lago. Os pescadores explicam que ele 
fixa-se na raiz dos juncos, tornando a planta menos maleável e, dessa forma, mais 
suscetível à quebra, por ação dos ventos ou das ondas. 

Por essa lógica, o mexilhão dourado atrapalha a pesca artesanal, agido sobre o 
instrumento básico de trabalho dos pescadores, aumentando os custos de manutenção 
dos barcos. Porém, vem causando a morte da vegetação natural das margens do lago 
Guaíba, que além de protegerem as margens de processos erosivos, serve de ambiente 
propício a preservação dos alevinos (filhotes de peixes). Logo, aumenta os custos básicos 
para a atividade da pesca e, possivelmente, vem causando a diminuição dos peixes no 
manancial. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo apresenta um panorama da realidade ambiental do lago 
Guaíba, através das perspectivas e dificuldades enfrentadas no cotidiano dos pescadores 
da ilha da Pintada. 

Assim, a relação existente entre os pescadores artesanais e as águas do Lago, 
expõe o conhecimento empírico que os ilhéus possuem na compreensão das origens e 
distribuição dos poluentes sobre o manancial. Observa-se que esta profunda 
compreensão nasce da relação de dependência existente entre a atividade da pesca 
artesanal e a boa qualidade ambiental dos cursos d’água. 
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A seleção do esgoto doméstico, apontada pelos pescadores como o principal 
impacto ambiental atuante no Lago Guaíba, confirma as informações levantadas pelo 
DMAE. Assim, fica exposta a proximidade existente entre a qualidade das águas 
analisadas cientificamente com a realidade percebida pelos pescadores. 

O contato e a participação das comunidades têm se mostrado a forma mais 
competente para se alcançar à gestão dos recursos naturais, de modo mais harmônico. 
Notadamente, inúmeras propostas de recuperação ambiental surgem a partir de 
conversas com tas populações, sendo uma ótima alternativa para a reaproximação dos 
porto-alegrenses com as águas do lago Guaíba. Além disso, serve como meio para 
intervenções governamentais e da sociedade no processo de recuperação das águas do 
lago Guaíba. 

Nesse contexto, a (re)valorização das vivências e saberes das populações 
tradicionais ganha importância uma vez que servem de “exemplo a ser considerado pela 
civilização urbano-industrial na redefinição necessária de suas relações com a natureza” 
(DIEGUES, 1994). 

Vemos assim, a emergência dos saberes tradicionais como subsídio para gestão 
dos bens naturais, através da revalorização do mundo vivido e da geograficidade das 
comunidades locais. O estudo possibilita a aproximação da ciência com as comunidades 
tradicionais, onde os geógrafos têm a possibilidade de conceber mudanças, a partir de 
práticas e atividades dialógicas com os homens comuns, habitantes de lugares especiais.  

Deve-se salientar que tal perspectiva nasce a partir do diálogo pertinente entre a 
Geografia Humanística e a chamada Etnociência (etnoecologia, etnobiologia e, porque 
não, uma etnogeografia), uma vez que tais populações expressam seus conhecimentos 
sobre os aspectos físico-naturais do mundo através de uma "cosmovisão", integrando-os à 
simbologias, crenças e sentimentos. 
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