
O que é?
O presente trabalho, traz como 

tema a criação de um Núcleo de ensino e 
fomento da pesca, na cidade de Arroio do 
Sal, Litoral Norte do estado do Rio 
Grande do Sul. 

O equipamento tem um grande 
potencial de valorização dos costumes 
regionais, fortalecimento da economia 
local e importância social para a comuni-
dade. Atenderá principalmente a socieda-
de de Arroio do Sal, mas pode ser reconhe-
cido como um equipamento regional, no 
momento em que pessoas de cidades vizi-
nhas também possam usufruir do equipa-
mento. 

O Núcleo acontecerá através de 
uma cooperativa de pescadores que orga-
nizará todas as atividades que serão 
desenvolvidas no mesmo local, essa cen-
tralização do programa torna o equipa-
mento mais importante e com custo de 
manutenção menor. É a união dos itens do 
programa que torna o equipamento rele-
vante. Uma cooperativa é a união de um 
grupo em busca do benefício de todos, 
essa iniciativa se fundamenta em três 
fatores principais: sua relevância econô-
mica, social e cultural.

Economicamente, a pesca artesanal 
é uma fonte de renda e alimento. Poucas 
pessoas conseguem viver disso no municí-
pio, pois não tem a estrutura necessária. A 
cooperativa será uma oportunidade para 
os pescadores e para os jovens que quei-
ram aprender a pescar e viver da pesca.

Outro fator econômico importante, 
é a questão do porto marítimo que irá se 
instalar em Arroio do Sal. Como se sabe, a 
maioria dos equipamentos geradores de 
muitos empregos, geram muito desempre-
go também, fazendo com que haja uma 
migração da população de outras regiões 
para a região do porto em busca de traba-
lho, grande parte dessas pessoas não con-
seguem emprego e acabam por ficar na 
região, sem ter como manter-se. Essas 
pessoas, poderão encontrar sustento na 
pesca artesanal.

Do ponto de vista da relevância 
social, dar condições de desenvolvimento 
às pessoas mais vulneráveis, é um modo 
de desenvolver a sociedade como um todo. 
A cooperativa poderá levar comida à mesa 
de muitas famílias, além do viés educacio-
nal, de ensino de artesanatos relacionados 
à pesca, como produção de redes e tarrafas 
até o ensino da pesca em si.

Culturalmente, de forma a explorar 
a cultura da pesca que é presente no Brasil 
inteiro, como meio turístico, fazendo 
disso algo atrativo para a comunidade, 
para turistas e ao mesmo tempo dar retor-
no financeiro para a cooperativa.

Objetivo.
O objetivo desse projeto é fazer do 

Núcleo de ensino e fomento da pesca, um 
catalisador econômico, dando a oportuni-
dade aos pescadores, de fazer algo gran-
dioso que sozinho não seria possível, pro-
mover a cultura da pesca no litoral norte e 
cumprir a função social primordial, que é 
dar condições de desenvolvimento a todas 
as pessoas. Para cumprir o objetivo, é 
necessário que o equipamento seja sus-
tentável, questão que foi bem analisada e 
resolvida no projeto apresentado.

localização
O terreno do projeto, localiza-se no 

balneário Belo Horizonte, no município 
de Arroio do Sal, Litoral Norte do estado 
do Rio Grande do Sul, Brasil.

Núcleo de ensino e fomento da pesca
Arroio do Sal é um município 

pequeno, sua economia gira em torno do 
turismo. Localizado entre Capão da 
Canoa e Torres, dois municípios bem 
desenvolvidos do Litoral Norte. É uma 
cidade que está iniciando seu desenvolvi-
mento, barrado ainda por questões de 
infraestrutura que estão sendo trabalha-
das pelo poder público e que, ao saná-las, 
terá um grande potencial de crescimento 
turístico, econômico e de qualidade de 
vida.

justificativas
Pensando no Núcleo de ensino e 

fomento da pesca, equipamento total-
mente voltado ao mar, se torna inviável 
localizá-lo em um terreno que não seja à 
beira mar. Além de facilitar o processa-
mento do pescado, fazendo com que não 
necessite de grande logística, é muito 
mais agradável, por exemplo, ir em um 
restaurante ou em uma feira de frutos do 
mar na praia, do que realizar essas ativi-
dades em um local que não tenha relação 
com o mar. Além disso, a escola de pesca e 
atividades turísticas, necessariamente 
precisam acontecer na praia.

Com a procura de um lote a beira 
mar, surge o problema do grande valor 
agregado desses terrenos, o que não faria 
sentido, pois a ideia do Núcleo, é ser algo 
sustentável, não permitindo investimen-
tos altíssimos na compra de um terreno. 
O local escolhido, ocupará uma área que 
ao mesmo tempo está perto do centro da 
cidade, aproximadamente dois quilôme-
tros e que não compete com o mercado 
imobiliário, pois se localiza em um lotea-
mento pequeno e sem muita infraestrutu-
ra ainda, por exemplo, a rua que dá acesso 
ao terreno, é de brita fina e faz divisa com 
uma área ainda não urbanizada. Além 
disso, Arroio do Sal está a trinta quilôme-
tros de Capão da Canoa e de Torres, pos-
sibilitando que pessoas dessas cidades 
facilmente possam utilizar o Núcleo.

Atualmente, é bastante comentado 
na região a vinda de um porto marítimo 
para a cidade. Equipamentos como o 
porto, que são geradores de emprego, 
consequentemente causam desemprego 
também, pois pessoas vêm buscar oportu-
nidade de trabalho, grande parte não con-
segue e existe um processo de favelização 
decorrente disso. A cooperativa pode se 
tornar uma opção para muitas dessas pes-
soas, entrando na parte de ensino da 
pesca, se profissionalizando e então 
podendo começar a viver disso. Se concre-
tizada a vinda do porto, Arroio do Sal se 
tornará um polo econômico da região, 
reforçando sua importância e dando 
ainda mais ênfase para o tema do Núcleo 
de ensino e fomento da pesca. Os dois 
possíveis terrenos apresentados para o 
porto, estão a norte do município, 
enquanto a Cooperativa se encontra a sul, 
não competindo e nem afetando os pesca-
dores por isso.

A pesca na cidade ocorre em toda a 
extensão do município, o que não interfe-
re na escolha do terreno. Por ser um terre-
no bem localizado, tanto os pescadores 
quanto os usuários têm facilidade para 
acessá-lo, podendo chegar até ele pela 
Interpraias ou pela praia. Ser um lote 
acessível, é muito importante para todos 
os lados, pois facilita o deslocamento das 
pessoas que trabalham e permite que os 
moradores e veranistas de qualquer ponto 
da cidade, possam chegar ao local com 
facilidade, garantindo a sustentabilidade 
do Núcleo.
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