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O monitoramento da pesca artesanal na Lagoa Mirim, visa trazer um maior conhecimento sobre os 

recursos e medidas tomadas para um maior aproveitamento e nível de coexistência entre as atividades pesqueiras e o 

ecossistema local. Utilizando-se da proposta de extensão de promover o conhecimento científico integrado entre a 

comunidade acadêmica e a sociedade como um todo, o projeto possui o objetivo de unir os conhecimentos criados e 

discutidos em meio científico com o saber acumulado e vivido por pescadores da Lagoa Mirim. 

O projeto foi realizado a partir de entrevistas que alunos de graduação da disciplina de Ecologia Humana 

e de Peixes (curso de Ciências Biológicas) realizaram com 40 pescadores da localidade de Santa Isabel do Sul, 

distrito de Arroio Grande, em uma aula prática de saída de campo. Com os resultados dos questionamentos contidos 

nesta entrevista, é possível verificar tanto dados socieconômicos, como medidas de manejo da pesca e ocorrência de 

diferentes espécies de peixes na pesca realizada no ecossistema em questão.  

Após coleta de dados e resultados, a integração com a comunidade foi efetivada por reunião com os 

pescadores, com o intuito de checar concordância dos mesmos para com as respostas obtidas nas entrevistas, e 

discutir, por meio de debates incentivados ao longo de apresentação de slides, sobre como são feitas as medidas de 

manejo, de que modo enquandram os pescadores da comunidade e se estas são realmente necessárias e eficazes para 

o melhoramento da atividade pesqueira. 

A inciativa, como um todo, tem como propósito criar o fundamento de maiores discussões sobre como a 

pesca pode ter uma relação saudável e sustentável com o ambiente em que é realizada. A partir da discussão dos 

dados, é esperado que se possa entender melhor como funciona esse relacionamento  entre pescadores e ecossistema. 

Conjuntamente,  também será possível avaliar a eficácia de possíveis medidas de manejo, e como elas influenciam 

de forma negativa ou positiva na vida da comunidade. Logo, é visado, consequentemente, fomentar a iniciativa entre 

os próprios pescadores, de participarem ativamente do processo de desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira 
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