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INTRODUÇÃO  

   
 O objetivo deste artigo é apresentar uma caracterização da atividade de pescadores 
artesanais profissionais de pequena escala - do interior do Rio Grande do Sul, abrangendo 
suas condições de vida, características da atividade pesqueira, e da relação complementar 
desta atividade com as demais atividades econômicas exercidas por este grupo profissional. 
Objetiva ainda identificar prováveis impactos ambientais decorrentes da atividade pesqueira e 
os fatores que implicam direta e indiretamente nessa atividade. 

Foram realizados estudos na bacia hidrográfica do Baixo Jacuí - nos municípios de 
Cachoeira do Sul e Rio Pardo, e na bacia hidrográfica do Rio Taquari - no município de 
Cruzeiro do Sul, ambas no estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
A GEOGRAFIA E AS ATIVIDADES PESQUEIRAS 
 

A geografia se ocupa da análise e compreensão das relações estabelecidas entre as 
sociedades e a natureza. No caso das populações que se dedicam a atividade pesqueira, suas 
relações com o meio implicam no uso dos recursos naturais para a obtenção de alimentos de 
subsistência, obtenção de produtos e mercadorias para a comercialização e um conjunto de 
saberes constituídos sobre os elementos naturais que constituem o “saber-fazer” na pesca e 
pode, ou não, representar  modos de vida das chamadas comunidades  tradicionais. 

A pesca é uma atividade milenar, presente desde as primeiras organizações humanas e 
teve papel relevante na sobrevivência destas civilizações e na sua fixação, na medida em que 
era fonte de alimento, contribuindo para subsistência das comunidades localizadas próximas 
aos rios, mares e demais corpos d’água.    

Com o avanço tecnológico e a medida que a população mundial se multiplicava e 
ocupava novas terras, a atividade pesqueira se desenvolveu, somando à atividade de 
subsistência, uma modalidade voltada para a produção de mercadorias e que utiliza técnicas 
mais avançadas, que permitem uma extração em escala industrial.  

Apesar disso, a pesca artesanal é até hoje uma fonte de alimento e renda de uma 
parcela da população mundial, em especial nos países menos desenvolvidos. O número de 
pescadores no mundo situa-se em torno de 41 milhões de trabalhadores, segundo estimativas 
da FAO em 2006 (FAO, 2007). As técnicas utilizadas pelos pescadores artesanais ao redor do 
mundo possuem diferenças resultantes de diferenças culturais.  

Estudar a pesca e os aspectos relacionados a ela, a fim de compreender seu papel na 
reprodução social, seus aspectos territoriais e sociais é também uma forma de garantir sua 
continuidade.  Segundo Alvarado (2005) precisamos compreender o problema ambiental, bem 
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como as suas causas, características e as mudanças históricas, para que possamos entender as 
transformações que ocorrem nas atividades e nas práticas, dos pescadores.  

Cardoso (2007) propõe que se pode estudar a questão pesqueira através de diversas 
abordagens, a partir das contribuições da análise em Geografia. As propostas do autor são 
abrangentes e as perspectivas de estudo da ciência geográfica, podem ser baseadas em 
aspectos como a abordagem institucional da pesca, o papel dos sujeitos sociais, a abordagem 
territorial, econômica, cultural e ambiental.  
 
 

 
Figura 1 – Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul. Em vermelho destaca-se a Bacia do 

Taquari Antas e em amarelo os diversos segmentos da Bacia do Jacuí – Guaíba. 
 

 
METODOLOGIA  
 

Este trabalho visa estudar a pesca e as atividades complementares realizadas pelos 
pescadores artesanais de pequena escala do interior do Rio Grande do Sul, Brasil. Reuni 
informações de trabalhos desenvolvidos junto ao Depto. de Geociências da UFSM, realizados 
entre os anos de 2006 e 2008 e que compõe o projeto “Pesca e Atividades Complementares 
em Águas Interiores do Rio Grande do Sul”, com apoio da Fapergs. 

 Tem como objeto de estudo, até o presente, os pescadores artesanais de águas 
interiores dos municípios de Cachoeira do Sul, Cruzeiro do Sul e Rio Pardo, estando estes 
localizados no estado do Rio Grande do Sul. 

 Em um primeiro momento foi realizado o levantamento bibliográfico e documental 
acerca da atividade pesqueira, da legislação referente a esta atividade e questões referentes às 
relações da pesca com o meio ambiente. Em um segundo momento foram realizados trabalhos 



de campo junto aos pescadores destes três municípios, de modo a realizar observações 
empíricas, investigar seus métodos de trabalho e realizar questionários e entrevistas.  

As análises foram complementadas com trabalhos de campo e entrevistas com os 
membros das de Colônias de Pescadores que abrange os municípios estudados, de modo a 
reunir as informações institucionais existentes sobre as áreas de estudo e sobre a pesca nestas 
localidades, bem como a legislação pertinente a atividade e respectivos órgãos de 
regulamentação e fiscalização.  

Quanto às informações referentes à espacialização deste fenômeno, foram elaboradas 
para cada área de estudo uma caracterização contendo os dados demográficos, econômicos e 
sociais, a fim de inserir a atividade pesqueira num contexto mais amplo e relacionando-a com 
a dinâmica econômica da região. 

Junto a essa caracterização da área de estudo é apresentada uma caracterização da 
atividade pesqueira, com os dados oriundos da aplicação de questionários junto aos 
pescadores nos referidos municípios e com as demais observações de campo. Estes 
questionários enfatizam informações de natureza socioeconômica e relacionadas a aspectos 
técnicos pertinentes à atividade desenvolvida. Informações referentes a problemas ambientais 
identificados por estes pescadores, questões referentes a seu poder aquisitivo, além de 
elementos referentes a quantas pessoas estavam envolvidas na atividade, se desenvolviam 
outras atividades de onde obtivessem renda e referentes aos equipamentos utilizados na 
atividade pesqueira e espécies mais pescadas.  

Os questionários aplicados nesses estudos apresentam / abordam quase as mesmas 
questões, sendo efetivada apenas uma adaptação de um para o outro município, tendo em 
vista aperfeiçoar as questões, facilitando a aplicação destes. 

Nas entrevistas com os presidentes de Colônias, foram obtidas informações sobre o 
perfil dos pescadores e do local de estudo, além dos aspectos que envolvem o funcionamento 
das Colônias de Pescadores, bem como a relação delas com outras instituições, como a SEAP 
(Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca) e o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Prefeituras Municipais e com a PATRAM – 
Patrulha  Ambiental. 
 
COLÔNIAS DE PESCADORES E OUTRAS QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
 

As Colônias de pescadores surgiram no início do século XX com o apoio do 
Comandante da Marinha, Frederico Villar, que pretendia nacionalizar e industrializar a pesca 
no território brasileiro.  Em 1919, foram criadas as primeiras colônias de pesca (SILVA apud 
CAMPOS, 1993). O Comandante Villar pensava que os pescadores poderiam ser “sentinelas 
avançados em alto mar”, sendo úteis em tempos de guerra. Sendo assim as primeiras colônias 
de pescadores possuíam mais um caráter de promover a segurança e defesa militar do que 
propriamente desenvolver um sistema de ajuda aos pescadores brasileiros (MARTINS, 2007). 

 Somente a partir da Constituição de 1988, houve um incremento na legislação 
pesqueira com respeito às colônias, sendo entendidas como instrumentos para defesa dos 
direitos dos pescadores. Com isso, as colônias de pescadores ganharam um status de 
sindicato, para poderem lutar pelos direitos da classe dos pescadores, como uma atividade 
profissional, passível de cobrança de direitos e reconhecida (MARTINS, 2007). 

Os pescadores não são obrigados a filiarem-se à colônia responsável por sua área de 
pesca. Mas aos pescadores que queiram ser sócios da colônia, devem preencher certos 
quesitos, como: dedicar mais de 50% de seu tempo para a pesca e possuir bloco de produtor, 
comprovando a venda de seu pescado. O pescador sócio da colônia é conhecido por pescador 
artesanal profissional, que NEIVA (1990) caracteriza como um indivíduo que realiza a pesca 



profissional de modo autônomo, utilizando material próprio, pescando sozinho, com 
familiares ou em parceria com outros pescadores, mas sem possuir vínculo empregatício.  

Após 2003, foi criado em todo país a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca 
(SEAP). No Rio Grande do Sul, temos a superintendência estadual da SEAP, que é 
responsável por organizar as colônias no estado, emitir carteiras de pesca e documentos para 
legalizar o pescador em sua atividade, cabendo à colônia a qual o pescador está ligado, 
cadastrar os pescadores e encaminhar os documentos necessários para obtenção de 
regularidade ao pescador. 

Além da SEAP, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), atua no setor pesqueiro, legislando sobre os períodos de defeso, uso de 
apetrechos de pesca, dentre outros instrumentos de gestão da atividade. O Ibama exerce o 
papel de fiscalização das práticas de pesca, tarefa que também é exercida pela PATRAM, 
ligada ao Governo do Estado. 

 
 

 
 

 
OS MUNICÍPIOS PESQUISADOS 
 

A cidade de Cachoeira do Sul situa-se no centro do estado do Rio Grande do Sul à 
margem esquerda do Rio Jacuí. Possui mais de 86 mil habitantes, sendo destes 85% residentes 
da zona urbana do município. A maioria dos pescadores do município, reside na área urbana, 
em bairros da periferia, possuem uma renda geralmente inferior a um salário mínimo, sendo 
que possuem uma renda fixa somente durante o período de piracema, em que recebem o 
seguro desemprego (KEMEL,2006).     

O Rio Jacuí, junto com as lagoas e o rio Uruguai, é reconhecido como um dos 
principais trechos de pesca em águas interiores no Rio Grande do Sul. 
 A Colônia Z-13 tem sua sede no município e atende aos pescadores de várias cidades 
da região central do estado e possui cerca de 200 pescadores cadastrados residentes no 
município. Deste total, foram entrevistados 22 pescadores. 

Rio Pardo tem possuí aproximadamente 38 mil habitantes segundo o censo do IBGE 
de 2000, com cerca de 70% residentes na área urbana. È um dos municípios mais antigos do 
estado e guarda as heranças da ocupação açoriana. A economia do município está baseada na 
agropecuária, e a pesca garante a sobrevivência de diversas famílias. Cerca de 170 pescadores 
residentes em Rio Pardo são matriculados na Colônia de Pescadores Z – 13 e 17 foram 
entrevistados para esta pesquisa. 

Cruzeiro do Sul situa-se na região central do Rio Grande do Sul, mais especificamente 
na área denominada Vale do Rio Taquari e possui um pouco mais de 12.500 habitantes.   

O principal curso d’água do município e também principal local de pesca é o Rio 
Taquari. Suas nascentes situam-se no nordeste do estado, sendo um rio de grande importância 
para a economia das cidades situadas em sua bacia hidrográfica. O Rio Taquari banha o 
município de Cruzeiro do Sul por cerca de 21 km. Além do Taquari, um significativo ponto 
de pesca do município está em um de seus tributários, o Arroio Castelhano, que estabelece a 
divisa com a cidade de Venâncio Aires.  
 Os pescadores de Cruzeiro do Sul são atendidos pela Colônia Z-20, que tem sede na 
cidade de Estrela e possui cerca de 100 pescadores matriculados ao longo das cidades do Vale 
do Taquari. Em Cruzeiro do Sul são 17 pescadores cadastrados e 11 deles foram 
entrevistados. 
 



CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DA ATIVIDADE PESQUEIRA  
 
As populações que se dedicam à prática pesqueira relacionam-se intimamente com o 

meio ambiente ribeirinho adquirindo dali seu meio de vida.  Podendo os pescadores se dedicar 
exclusivamente a esta atividade, ou possuir atividades complementares, uma vez que não seja 
possível se manter apenas com o ganho da pesca. Nos três municípios os pescadores relataram 
exercer apenas alguns biscates para complementar a renda da família, mas nada muito 
significativo. 
 A pesca é tida como a principal fonte de renda, quando não a única, dos pescadores 
consultados. Em Rio Pardo, 59% deles alegaram não possuir outra atividade rentável, os 41% 
restantes possuem atividades complementares, algumas temporárias, realizadas no período da 
piracema como a venda de lenha, ou a venda de peixe frito em um bar durante o verão e, 
principalmente, a realização de “bicos” (serviços gerais). Em Cruzeiro do Sul a maioria dos 
pescadores também alegou não possuir outro tipo de atividade, alguns poucos disseram 
também fazer “biscates”, mas nada muito significativo na renda familiar. 
 Em Cachoeira do Sul houve um certo receio por parte dos pescadores de responder ao 
questionário, receio este resultado das recentes investigações da Polícia Federal no município 
afim de verificar se os portadores de carteira de pescador artesanal profissional dependiam 
realmente da pesca. Portanto, provavelmente, nem sempre os pescadores responderam com 
fidelidade à questão sobre atividades complementares sendo que, dos 22 entrevistados, apenas 
6 alegaram realizar outras atividades em serviços como: limpeza, trabalhos na construção 
civil, serviços gerais, lavoura, criação de abelhas e artesanato de pesca (confecção de redes).   

Um casal de pescadores entrevistado, quando questionados sobre este aspecto, 
querendo enfatizar as dificuldades encontradas, relatou que há aproximadamente 10 anos é 
que não se tem condições de viver só da pesca: “... agora não tem mais peixe (...) antes tinha 
peixe em qualquer lugar, agora tu tem que correr atrás do peixe (...) há 10 anos atrás tu enchia 
a canoa com 100m de rede”.  

A pesca enquanto atividade profissional é responsável pelo sustento de uma parcela da 
população expressiva. Muitas vezes sendo a única fonte de renda, em outras sendo um 
complemento, os recursos da família passam pelo pescado. A situação de pescador 
profissional, no entanto, requer à documentação que lhe garante o seguro desemprego nas 
épocas da piracema. Muitas vezes tal documentação encontra-se com pessoas que pouca 
relação tem com a atividade pesqueira, sendo um dos aspectos que as organizações dos 
pescadores devem atentar.  
  Os materiais citados mais utilizados nas pescarias nos três municípios foram as redes e 
espinhéis. Em Rio Pardo as embarcações utilizadas são 59% barcos a motor e 41% canoas a 
remo. Em Cruzeiro do Sul 82% dos pescadores utilizam barcos a remo, apenas 18%, o 
equivalente a 2 pescadores, que possuem barcos a motor. Em Cachoeira do Sul 9 dos 22 
entrevistados pescam com embarcação a motor. Movidos a motor ou a remo as embarcações 
consistem em caícos e canoas de madeira, sem convés e algumas lanchas de alumínio. 
Geralmente os motores são de pequeno porte e as embarcações possuem pouca autonomia 
para os deslocamentos. 
 Uma parte dos pescadores entrevistados realiza a pesca nas proximidades de suas 
residências, lançando diariamente suas redes e espinhéis, ao passo que outros devem se 
deslocar por alguns quilômetros para chegarem aos pesqueiros. Existem ainda grupos de 
pescadores que se deslocam por várias horas e montam acampamento nas beiras de rio, onde 
permanecem por até uma semana. 

 A comercialização do pescado se dá basicamente de forma direta nos três municípios, 
sendo que em Rio Pardo apenas 11% dos pescadores relataram vender seu pescado a 
intermediários e 6% em feiras. Em Cruzeiro do Sul todos os pescadores disseram vender o 



pescado diretamente, na suas próprias casas e/ou entregando à domicílio. Em Cachoeira do 
Sul alguns poucos alegaram vender aos intermediários. Como podemos observar os 
pescadores não têm vez nos mercados locais, sendo o pescado comercializado pelos próprios 
pescadores, em suas casas, feiras ou mesmo a domicílio, ou por intermediários. 
 As quantidades pescadas pelos pescadores artesanais de Rio Pardo e de Cruzeiro do 
Sul variam de 25kg a 300kg ao mês, e em Cachoeira do Sul de 50kg a 100kg mensais e as 
principais espécies capturadas são os pintados, jundiás, traíras, grumatãs, além de carpas, 
cascudos, lambaris e dourados – este último bastante exíguo. 
 Em Cachoeira do Sul e em Cruzeiro do Sul a maioria dos pescadores recebe em média 
um salário mínimo por mês, sendo que alguns pescadores, em Cruzeiro do Sul, alegaram 
receber de 2 a 3 salários. Em Rio Pardo esse valor varia de menos um a mais de dois salários 
por mês. Cabe ressaltar que nesta questão muitos apresentaram insegurança na resposta, pois 
o valor recebido por mês vai variar de acordo com a quantidade pescada, e essa depende de 
diversos fatores, o que faz com que a renda mensal seja irregular, com exeção da época da 
Piracema, em que os pescadores profissionais recebem salário desemprego.    

O período da piracema compreende a época em que os peixes estão desovando. Neste 
intervalo de tempo o governo federal concede o direito de receber seguro desemprego aos 
pescadores profissionais, tendo como condição a proibição da pesca comercial, sendo 
permitido apenas a pesca de uma pequena quantia destinada a subsistência.  
 Com relação à questão ambiental os relatos mais frequentes foram sobre a escassez do 
peixe. Diversos motivos foram associados ao fato, desde a dragagem de areia dos rios, 
excesso de pescadores, utilização de malhas de rede inferiores ao permitido por lei, influência 
dos agrotóxicos utilizados nas lavouras, entre outros. Em Rio Pardo e principalmente em 
Cruzeiro do Sul a iniciativa de alguns pescadores, e de entidades, de repovoarem os rios, 
colocando alevinos de espécies nativas, tem, aparentemente dado resultado, os pescadores 
alegam notarem aumento gradual na quantidade de peixes.       
 
 

 
Figura 2 – Caícos de madeira em área rural a beira do Rio Taquari  

Cruzeiro do Sul 
 

 



 
Figura 3 – Caícos de madeira em área urbana a beira do   

Rio Jacuí – Cachoeira do Sul 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A situação precária de boa parte dos pescadores dos municípios de Cachoeira do Sul, 
Cruzeiro do Sul e Rio Pardo, são reflexos dos diversos problemas que os pescadores de 
pequena escala enfrentam: da escassez de pescado, à falta de apoio dos órgãos 
governamentais para com a classe.    

Há uma tendência dos pescadores efetuarem atividades complementares à pesca. Isto 
devido em parte a maior escassez de pescado, pois tem sido um grande desafio conseguir 
adquirir, a partir da pesca, o sustento de suas famílias. As atividades complementares 
aparecem nas áreas estudadas como pequenos serviços, realizados esporadicamente conforme 
surgem as oportunidades e que contribuem na diversificação da renda das famílias e 
consistem em estratégias de reprodução social, podendo contribuir para uma redução sobre os 
estoques de pescado.        

De forma geral os pescadores das áreas de estudo apresentam um baixo poder 
aquisitivo e condições de vida, na maior parte dos casos, bastante precária. O que reflete a 
falta de valorização e reconhecimento do governo e da sociedade para com essa população e 
para com a prática pesqueira e o baixo valor destinado ao pescador pelo o pescado produzido.  

No entanto, a pesca sendo realizada com responsabilidade, respeitando as leis 
ambientais, e sendo estas leis compatíveis com as reais necessidades do meio ambiente, 
poderemos ter nos pescadores artesanais agentes comprometidos com a preservação 
ambiental. Garantindo a preservação do ambiente em que vivem e tiram seu sustento, 
ajudarão na preservação dos recursos, o que garante a reprodução do pescador e de seu 
“saber-fazer”.  

No mais, ainda que não consistindo a principal atividade econômica dos municípios 
em questão, a atividade pesqueira está presente nos interstícios das cidades e das áreas 
ribeirinhas, contribuindo para a geração de alimento, emprego e renda para uma parcela 
importante da população.  
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