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Fórum da Pesca do Delta do Jacuí e do Litoral Norte no Rio Grande do Sul: uma análise
dos desafios da pesca artesanal

O Fórum da Pesca é um espaço de gestão compartilhada previsto na legislação que
regulamenta a pesca e é implementado pelos movimentos de pescadores artesanais e
setores governamentais. No Rio Grande do Sul o Fórum do Litoral Norte é um dos mais
atuantes, enquanto do Fórum do Delta do Jacuí é um dos mais recentes, em processo de
implementação.  Neste  contexto,  o  objetivo  deste  estudo  foi  analisar  os  desafios
enfrentados pela pesca artesanal na região metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte
do Rio Grande do Sul, a partir das temáticas discutidas no Fórum da Pesca do Delta do
Jacuí e do Litoral Norte. A metodologia constou de observação dos espaços públicos de
gestão compartilhada, a partir do acompanhamento das reuniões da Coordenação  e do
Fórum da Pesca do Delta do Jacuí e das reuniões do Fórum da Pesca do Litoral Norte,
durante  o  período  de  agosto  de  2012  a  março  de  2013.  Para  o  levantamento  das
principais problemáticas relacionadas à pesca no estuário e lagoas e pesca marítima no
Litoral  Norte  utilizou-se  da  metodologia  participativa  da  construção  da  árvore  de
problemas combinada com o censo de problemas de uso de recursos. As reuniões foram
realizadas em agosto de 2012 com os pescadores artesanais do  Balneário Pinhal (20
pescadores), Tramandaí (14 pescadores) e no distrito de Arroio Teixeira, pertencente à
Capão da Canoa (12 pescadores). As temáticas discutidas nos espaços analisados foram
anotadas em diários de campo e a análise foi realizada a partir da análise de conteúdo.
Constatou-se inúmeras  demandas descritas  pelos  pescadores  artesanais,  de ambas as
regiões, que podem ser sumarizadas em questões ambientais, fiscalização e legislação
ambiental, conflitos territoriais e questões burocráticas. Há semelhanças entre as duas
regiões estudadas como a diminuição do pescado nos ambientes lagunares, estuarinos e
marítimos;  problemas  envolvendo  a  falta  de  fiscalização  da  pesca  predatória  e
legislação  ambiental,  como  proibição  da  pesca  em  territórios  e  períodos  que  não
condizem  com  a  época  da  piracema  de  determinadas  espécies.  Ressalta-se  que  as
demandas  dos  pescadores  do  Delta  do  Jacuí  envolvem conflitos  territoriais  como a
questão da permanência dos pescadores no Parque Estadual do Delta do Jacuí, questão
que está em pauta na construção do Plano de Manejo da Unidade de Conservação. No
Fórum do  Litoral  Norte  os  conflitos  territoriais  estão  relacionados  à  dificuldade  de
acesso aos ambientes de pesca, se configurando no conflito com os surfistas nas áreas
marítimas e a  exclusão de acesso por meio da expansão imobiliário  no entorno das
lagoas. O Fórum da Pesca do Delta do Jacuí enfrenta muitos problemas com relação à
gestão compartilhada, pois sua estrutura ainda carece da participação da representação
por parte de instituições governamentais. Em contrapartida, o Fórum da Pesca do Litoral
Norte é, dentre os demais, o mais estruturado, conseguindo implementar uma gestão
compartilhada.  Entretanto,  apesar da implementação dos espaços de gestão da pesca
artesanal, as demandas dos pescadores artesanais são associadas à gestão de recursos comuns e
territórios  compartilhados,  os  quais  estão  sendo  apropriados  por  segmentos  da  sociedade
respaldados pela lógica da propriedade privada, estando, atualmente, em disputa na sociedade.
(PIBIC, CNPq)


