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crise e alternativas socioeconômicas

ecossistemas e flora nativamapa da colônia de pescadores z3

perfil
 transversal

paisagem cultural e ambiência

Processos sensíveis não perseguem respostas 
para perguntas pré-estabelecidas. O estudo foi 
operado por meio de observação e registrados 
por meios de representação originários 
da etnografia do autor, posteriormente 
complementados por outros referenciais. 
No diagrama acima, uma sistematização 
dos focos de expressão da 
Paisagem Cultural.  Desenhos e 
imagens elucidam os focos.

Nas últimas duas décadas, o sistema de extração pesqueira 
no estuário da Laguna dos Patos vem sofrendo um sério declínio, 

pois os volumes capturados têm vindo a alcançar valores muito 
baixos. Os períodos de defeso e o descaso do poder público são 
agravantes dessa situação, constituindo alguns dos fatores que 

têm implicado no empobrecimento da comunidade.
Algumas ações são tomadas  no sentido de prover alternativas 

socioeconômicas à crise averiguada:

1. introdução de atividades voltadas à piscicultura e à carciniocultura ao 
contexto produtivo local;

2. inserção de áreas destinadas à agricultura urbana
e cooperativa de produção de molho pesto e sal temperado;

3. criação de cooperativa para produção de 
farinha de peixe para rações animais

4. estratégias de reforço da imagem  
ecológica  e cultural e fomento ao turismo
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O PLANEJAMENTO DA PAISAGEM COSTEIRA
 Os assentamentos costeiros se caracterizam por uma enorme referencia-
ção da população com o ambiente natural, pois ele é o instrumento dos seus 
modos de ganhar a vida. Essas comunidades também possuem uma grande 
vinculação cultural com o meio, o que ocasiona o surgimento de elementos vi-
suais na paisagem urbana, resultantes dos modos de ver o mundo, das prefe-
rências ambientais e dos saberes fazeres artesanais geracionais. Em muitos dos 
casos, o assentamento e a sua expansão se dão sem ordenamentos urbanísti-
cos. Essa problemática muitas vezes resulta na ocupação indevida de zonas de 
impacto ambiental, causando a degradação do ambiente natural e a vunerabili-
dade socioambiental das populações. As circunstâncias citadas constituem em-
pecilhos para a conservação das características da paisagem cultural local. 
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