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PERCEP~Ao NA QUALIDADE AMBIENTAL - PRAIA DO LAMI,

PORTO ALEGRE/RS1
Angela Joana Maria Grosser*

Em todo 0 mundo ocorre uma grande preocupac;ao com a conservac;ao dos
recursos hidricos, tendo em vista a acelerac;ao dos process os que geram a contaminac;ao e degradac;ao dos ambientes aquaticos, sejam rios, lagos ou mares. Dentro
do escopo destas preocupac;oes, e nao poderia ser diferente, a administrac;ao municipal de Porto Alegre iniciou um programa de recuperac;ao da bacia hidrogrMica do
Guaiba.
As primeiras pesquisas do entao Projeto Guaiba Vive, realizadas em fins dos
anos 80, avaliaram toda a extensao da bacia, cujas dimensoes atingem 85 .950 km 2
de area, cerca de 30% da area do Estado, abrangendo 176 municfpios e concentrando uma populac;ao de aproximadamente 6 milhoes de pessoas, 0 que corresponde a 2/3 da popu\ac;ao estaduaJ. Os resultados de analises bacteriol6gicas, especificamente colifecais, acusaram classes 3 e 4, val ores reconhecidos na escala da
Organizac;ao Mundial da Sa6de, e adotados pela Resoluc;ao do Conselho Nacional
do Meio Ambiente n° 20, como de ma e pessima qualidade, respectivamente, para
potabilidade, em praticamente todos os pontos analisados .
Para surpresa dos integrantes do projeto, urn dos 61timos pontos analisados
ficou na classe 2, considerado de boa qualidade para potabilidade e balneabilidade
Uma pequena enseada na margem esquerda do lago Guaiba, conhecida como Praia
do Lami, estampou-se nos noticiarios porque tinha as aguas limpas.
Entre os morros, as matas e as areias desta praia, crescemos. Ali aprendemos
a nadar e andar de bicicleta, nos extasiamos com 0 nascer e 0 par-do-sol , reconhecemos os passaros pelos seus cantos, sentimos a forc;a dos ventos e 0 freseor das
chuvas. Aprendemos a amar e entender a natureza, pois, destemidos, faziamos
correr os lagartos, aprisionavamos em vidros cristalinos cobras, aranhas e escorpioes, observavamos os morcegos nos seus vaos ao crep6sculo e esperavamos silentes pelo pia das corujas. Um dia partimos em busca de descobrir outras paisagens .
Nosso retorno coincide com as imagens da praia nas paginas dos jornais.
Desde enta~, observamos os esforc;os da prefeitura municipal em preservar 0 Lami.
Acompanhamos com interesse as m6ltiplas propostas que foram apresentadas a
populac;ao local com vistas a melhorar e conservar a qualidade do lugar. Nestes dez
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anos transcorridos, a Praia do Lami mudou. Gradativamente implantaram as propostas do projeto priorizando a praia. Primeiro, porque os recursos disponiveis,
poucos, eram suficientes para atender as demandas que se julgaram necessarias no
Lami. Segundo, porque para recuperar as aguas do Guaiba, cuja qualidade atingia
as classes ja referidas, os investimentos seriam de vulto e demorariam a chegar.
Inicialmente foram construidas as Esta<;6es de Tratamento de Agua - ETA,
Esta<;ao de Bombeamento de Esgoto - EBE, e Esta<;ao de Tratamento de Esgoto ETE, juntamente com as respectivas redes. A seguir, implantaram a conexao com
os banheiros publicos e, ligando-os, 0 cal<;adao com ilumina<;ao a mercurio. Regularizou-se a coleta de lixo seco e orgfmico. Durante tres temporadas de verao consecutivas, 1991 a 1993, foram realizados trabalhos de eduea<;ao ambiental, com distribui<;ao de sacos coloridos para disposi<;ao de lixo e folhetos sobre a importfmcia
da conserva<;ao da praia, para 0 bern de todos.
As tentativas de regulariza<;ao fundiaria encontraram obstaculos veementes
por parte daqueles que, sem outros recursos, dependem da praia para sobreviver.
Ate 0 presente momenta a situa<;ao de irregularidade de varias ocupa<;6es, algumas
em areas de risco, ainda esta por ser definida e solucionada.
Dentre a insatisfa<;ao de alguns, aos poueos, foram surgindo novos clamores. Nem tudo que parecia born, realmente era. As criticas avolumaram-se ao
mesmo tempo em que as reuni6es com os representantes da prefeitura foram se
esvaziando.
Neste meio tempo haviamos, por necessidade de alimentar nossa curiosidade
e vontade de aprender, ingressado no eurso de Geografia. Aos poucos construimos
uma ideia menos leiga sobre os acontecimentos.
Estas vivencias nos levaram a tomar como objeto de estudo, no trabalho de
conclusao, a polemica da qualidade ambiental da Praia do Lami (GROSSER, 1998).
Se era born e fizeram por melhorar, por que piorou? Sera mesmo que piorou? E, se
sim, 0 que? Onde? Por que? Nosso objetivo, portanto, e avaliar a qualidade ambiental da Praia do Lami atraves dos resultados qualitativos da percep<;ao do ambiente por parte de seus usuarios, comparando-os aos dados quantitativos fornecidos
pela administra<;ao municipal.
Para esclarecer estas quest6es entabulamos muitas conversa<;6es com os membros satisfeitos e insatisfeitos da comunidade, visitamos a sede do projeto Guaiba
Vive, percorremos secretarias, departamentos e setores diversos da administra<;ao
municipal, questionando. Caminhamos pelas ruas, no cal<;adao e na praia, ouvindo, atentos, as criticas positivas e negativas. Navegamos e nadamos com nossos
amigos por todos os cantos da baia. Observamos e fotografamos, ha cinco anos, as
paisagens que vern se alterando. Finalmente, nos munimos de instrumentos geograficos, como mapas e fotografias aereas, e procedemos a inevitavel pesquisa bibliografica em busca de metodos.
A area em estudo, Praia do Lami, localiza-se na Regiao Extremo-Sul do municipio de Porto Alegre. E banhada pelas aguas do Guaiba na por<;ao entre a Ponta do
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Cego e 0 Morro do Coco, coordenadas UTM 6654500 ao N, 6651400 ao S, 0494000
aLe 0490400 a 0, considerando os pontos extremos da enseada. Encontra-se as
folhas SH.22-Y-B-11I-2, Porto Alegre, e SH.22-Y-B-1I1-4, ltapoa, da Diretoria do Servi~o Geografico - Brasil, na escala de 1 :50.000, datadas de 1977.
A baia Lami recebe a descarga de tres sub-bacias hidrognlficas. 0 arroio Taquara-Lami a oeste, 0 arroio Manecao ao centro e 0 arroio Chico Barcelos a Leste.
Os arroios Taquara-Lami e Manecao tern seus cursos principais e tributarios em
areas urbana e urbano-rural , com loteamentos e pequenas propriedades ao longo
de praticamente toda sua extensao. 0 arroio Chico Barcelos e divisa entre os munidpios de Porto Alegre e Viamao e, segundo Relat6rio da Secretaria do Planejamento Municipal, tern sua bacia ocupada por pequenas e medias propriedades rurais.
BASES TEO RICAS DA PERCEP<;Ao AMB IENTAl

Encontramos nos estudos de percep~ao ambiental as bases para realizar nossa
proposta. Esta corrente de pensamento tern fundamenta~ao te6rica na psicologia, onde pel'cepqao e 0 processo mental que estl'utura e ol'ganiza a interface do
sujeito com 0 mundo, selecionando imagens e conferindo-lhes significado (CERASI, apud CASTELLO, 1984) . 0 processo perceptivo ocorre a partir de mecanismos espedficos, primeiramente atraves dos sentidos fisicos , especialmente a
vi sao, e organiza-se com a contribui~ao ativa da mente por meio dos processos
cognitivos que inc1uem motiva~6es, valores , julgamentos e expectativas. Para
PIAGET (1969) a mente organiza e repl'esenta a realidade atraves de esquemas
perceptivos e imagens mentais com atributos especificos. Este principio fundamenta a teoria da construgao do conhecimento e desenvolvimento da inteligencia nas crian~as. Reflete que toda a representa~ao do espa~o e resultante da percep~ao e que as dificuldades para representar 0 espa~o percebido sao
demonstrativas de dificuldades de percep~ao . 0 processo realiza-se atraves de
etapas consecutivas, conforme 0 esquema:

-->
'-,--,-----'

I Cognl~:io 1-->
memoria
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1

.J

opuliifo

AO F INAL DO PROCESSO , OCO RRE A RE-A Ll MEN1i\l;:AO.

Os estudos em percep~ao aplicados ao ambiente tern origem na obra em psicologia social de Gerhard Kaminski, em 1973 , na Alemanha. 0 autor ocupou-se em
expressar a importancia das condi~6es ou influencias sob as quais 0 sujeito vive ou
se desenvolve, denominando de Psicologia Ambiental 0 resultado de seu trabalho.
Escreveu , em 1976, que referia-se a,

Boletim Gaucho de Geografia / 235

"um complexo de problemas psicol6gicos 'nao primarios', aos quais as pessoas vem dando grande importtincia e cujo conhecimento nunca mais desaparecera de seus horizontes existenciais" (FLORES , 1985) ,

Considerando os problemas psicol6gicos nao primarios como 0 resultado complexo do processo de percep~ao. Desde en tao, estas teorias tern sido aplicadas a
pesquisa ambiental em diversos setores. As obras de Kevin Lynch e Gordon Cullen
foram as pioneiras em desenvolver metodologias tomando por base os estudos em
percep~ao ambiental. Lynch admite que:
"os atributos do meio ambiente - natural ou construido - influenciam 0 processo perceptivo da populaqao, particularmente 0 visual, possibilitando 0 reconhecimento das qualidades ambientais e a forma qao de imagens compartilhadas pela populaqao" (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996) .

Estes estudos, fundamentados no estru turalismo, trabalham a realidade como
urn conjunto de sistemas estru turados na rela~ao causa-efeito, tendo por objetivo a
qualifica~ao de projetos em arquitetura e urbanismo. Trabalhando com os diversos
nfveis de prazer e desprazer que ambientes urbanos proporcionam aos seus frequentadores, referem-se as motiva~6es da degrada~ao daqueles espa~os .
Outra corrente de pesquisa em percep~ao ambiental e a fenomenol6gica,
cujo objetivo e 0 conhecimento hoHstico, explicando que
"todo 0 ambiente que envolve 0 homem, seja fisico , social, psicol6gico e ate
mesmo imaginario, influencia a percepqao e a conduta " (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996).

Os estudos em percep~ao ambiental que seguem esta linha de pensamento
entendem que 0 processo de forma~ao do conhecimento e, conseqiientemente, do
sistema de valores, e resultado da apreensao do mundo pelos processos cognitivos
que registram e aferem significados a realidade. Significados estes que decorrem
do complexo conjunto de valores pre-estabelecidos culturalmente e que intuitivamente sao somados as sensa~6es topofflicas e topof6bicas inspiradas pel os
contextos reais, resultando nas representa~6es.
Esta e fundamentada teoricamente na fenomenologia, corrente de pensamento que surge na filosofia , no seculo XVIII, com Lambert, ao escrever a Teoria
da Aparencia, em 1764, dentro do contexto de representa~ao de imagens. Kant foi
urn dos fil6sofos modern os que desenvolveram importantes estudos neste sentido.
Nos Primeiros Principios Metafisicos da Ciencia da Natureza constr6i as bases
para sua obra mais importante, a Critica da Raziio Pura (1781) , revelando que a
fenomenologia trata do movimento e do repouso em sua relaqiio com a representaqiio (SILVA, 1991) . Ao distinguir 0 fenomeno e a essen cia, Kant contribuiu com os
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estudos em percepc;ao que seriam aplicados, muito posteriormente,
Para ele

a geografia.

"0 mundo exterior produz a materia da sensaqiio, mas e0 aparelho mental que
ordena esta materia no espaqo e no tempo e proporciona os conceitos por meio
dos quais compreendemos a experiencia" (RUSSELL, 1967).

Os fatos da hist6ria e da geografia, bern como as leis da ciencia, para Kant, sao
proposic;oes empiricas que nao podemos conhecer sem 0 uso da percepc;ao sensitiva, pois suas verdades dependem de dados de observac;ao e analise. Como podemos
conhecer a materia senao pelo pensamento e as sentidos? 0 que e entao a materia
senao a ideia que fazemos dela? Questionava-se 0 fil6sofo segundo DURANT
(1967). Nos argumentos metafisicos Kant explica a tese dos do is espac;os, urn objetivo e outro subjetivo, sem os quais nao existe a experiencia nem a representac;ao.
No seculo XX, com a nova concepc;ao cientffica fundamentada pel as geometrias nao-euclidianas, teoria da relatividade e teo ria dos quanta, Husser! sera urn
dos primeiros a valorizar a fenomenologia. Edmund Husser! (1970) iniciou 0
estudo do mundo-vivido em fenomenologia ciente de que 0 positivismo provocara
urn distanciamento entre ciencia e realidade. No ambito das ciencias da natureza,
o homem era visto como uma externalidade, urn fator de perturbac;ao. Como reac;ao ao pragmatismo do final do seculo XIX e infcio do seculo XX, Husser! propoe
um novo modo de ver, baseado no estudo da forma aparente e forma real, conteudo
aparente e conteudo real, em oposic;ao ao estudo da forma e do conteudo. A visao
proposta por Husser! permite a apreensao das essencias, entendidas como totalidades concretas que fundamentam a existencia das singularidades (DEL RIO &
OLIVEIRA, 1996). Entendemos 0 espac;o objetivo ao qual se referiu Kant, como as
singularidades, e a essencia (resultante do processo mental perceptivo) como espaC;O subjetivo construido em imagens representativas do mundo real.
Atualmente a fenomenologia e considerada como urn aspecto da teoria do
sujeito, e deve apreender a forma aparente e real, a conteudo aparente e real, em

nivel das ideias, dos sentimentos, das representaqaes, do comportamento e, principalmente, da vivencia (DEL RIO & OLIVEIRA, 1996.). Enquanto metodo, consiste em descrever 0 fenomeno, e seu objeto e a essen cia ou 0 conteudo inteligivel
ideal dos fenomenos, que e captado pel os sentidos. Nem dedutivo, nem empirico,
consiste em esclarecer aquilo que resulta da experiencia singular.
Yi-Fu Tuan, na area de geografia humanistica, e Christian Norberg-Schulz,
em arquitetura, seguem a linha da fenomenologia aplicada a percepc;ao do ambienteo Ao estudar a importancia do significado da qualidade do lugar, ambos distinguem as categorias espaqo e Lugar. Espac;o e entendido como urn local destituido de
significados funcionais e sentimentos, enquanto lugar e percebido como unico e
repleto de val ores e significados.
A Geografia fundamentada na fenomenologia procura apreender 0 signifi-
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cado do lugar para 0 homem, enquanto algo que, nao apenas existe, mas e construido pelos sujeitos no decorrer de suas vivencias, atraves de sua percep~ao.
METODOS ETECNICAS DE AVALlAC;Ao DA QUALIDADE AMBIENTAl

Para realizar a proposta deste trabalho, avaliar a qualidade ambiental da area
de estudo segundo a percep~ao de seus usuarios, utilizamos a percep~ao baseada
na fenomenologia, teoria organizada por Husserl, e aplicada largamente em diversas areas do conhecimento onde a descri~ao do fen6meno e mais relevante do que
a quantifica~ao de dados empfricos.
Quanto aos metodos de trabalho, nao encontramos proposi~6es c1aras e especificas sobre as diretrizes a serem tomadas. Segundo DEL RIO (1996) as especifi-

cidades dos estudos de pel'cepc;ao ambiental fazem com que nao haja uma metodologia ou instl'umento de medic;ao mais indicadoOeste modo, os metod os passam
a ser estrategias que podem ser c1assificadas como descritivas .
Fizemos uso das tecnicas mais freqiientemente adotadas par pesquisadores
em percep~ao ambiental, que se comp6em de entrevistas com aplica~ao de questionarios abertos ou fechados e solicita~6es de mapas mentais.
Foram alvo da nossa pesquisa dois publicos, ambos usuarios da Praia do Lami,
diferenciados quanto ao uso do lugar. 0 primeiro composto por navegadores com
larga experiencia de navega~ao na baia Lami, aos quais aplicamos um questionario
com onze perguntas e uma solicita~ao de mapa mental. 0 segundo questionario,
com sete quest6es , aplicamos a popula~ao de veranistas.
Os dados de analise bioqufmica da agua que representam os indicadores de
qualidade e de balneabilidade da area de estudo, que estao analisados no trabalho
de gradua~ao, resultaram da amostragem realizada pelo Setor de Pesquisa do Departamento Municipal de Aguas e Esgoto da Prefeilura Municipal de Porto Alegre.
A coleta de amostras de agua ocorre em seis pontos da praia, em subsuperficie, a
distfmcia media de 60 metros da margem .
ESTUDO DE CASO - PRAIA DO LAMI

Para avalia~ao da qualidade do ambiente de praia do Lami, adotando a linha
de pesquisa em percep~ao ambiental segundo 0 mundo-vivido de Husserl , entendemos que os criterios para determina~ao do publico alvo de nossa investiga~ao
deveria priorizar a vivencia cotidiana com 0 ambiente aquatico da baia. Dentro
desta concep~ao enquadramos os navegadores, cujas embarca~6es tem entrada e
safda da agua na praia do Lami , e os freqiientadores do balneario com objetivo de
veraneio.
o numero de entrevistas tem por base a orienta~ao de SOLLA (1994) : quanto maior a populaC;ao, menor 0 numero de sujeitos, sendo verdadeira a contrapartida. As variaveis estabelecidas foram determinadas segundo os objetivos que se
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pretende aJcan<;ar, de revelar a interpreta<;flO qualitativa do ambiente segundo a
percepc,;ao de seus usmirios e relaciona-Ia com os dados quantitativos fornecidos
por setores da administrac,;ao municipal.
Como metodo de realizac,;ao das entrevistas, optamos por aplicar os questionarios pessoalmente, uma vez que a percep<;ao da pesquisadora tern urn papel importante no processo de observac,;ao e levantamento dos dados . Para Husserl , jamais 0 sujeito estara dissociado da analise. As entrevistas aos navegadores foram
realizadas em suas moradias, pois obtivemos os enderec,;os nos arquivos da Colonia
de Pescadores Z4, na Federac,;ao Gaucha de Pescadores. Os questiomirios aos veranistas foram aplicados aleatoriamente, abordando os sujeitos em diversos pontos
da praia, durante dois fins-de-semana de verao.
PERCEP<;Ao DOS NAVEGADORES

Ao primeiro publico alvo de nosso estudo, composto por navegadores experientes na baia do Lami , pescadores profissionais e velejadores, foram aplicados sete
questionarios de igual teor. Dividido em tres partes, 0 questionario para a pesquisa
de campo procurou revelar dois niveis do processo perceptivo dos entrevistados: 0
primeiro nivel quanto ao aspecto de avaliac,;ao qualitativa do lugar em estudo, e 0
segundo quanta a representac,;ao de imagens do ambiente analisado. A primeira
parte da entrevista objetivou caracterizar os entrevistados.
Os resultados da parte primeira mostraram que todos sao moradores da praia
do Lami e possuem barcos cujo acesso a agua sempre se deu pelas margens da
praia do Lami , situac,;ao adequada aos criterios estabelecidos para a realiza<;ao da
pesquisa em percepc,;ao. A experiencia minima em navega<;ao e de 10 anos, e a
maxima de 49 anos, 0 que implica em larga vivencia com 0 ambiente pesquisado.
Dos sete entrevistados, apenas urn tern experiencia em ambiente fluvial e maritimo. Todos os sete tern larga experiencia em ambiente lacustre (Lago Guaiba e
Laguna dos Patos) .
Na segunda parte, percepc,;ao e analise da qualidade ambiental da baia Lami ,
nosso objetivo foi revelar a imagem aparente construida atraves da ampla experiencia e convivencia com 0 meio aquatico, quanto a avaliac,;ao da qualidade e suas
possiveis varia<;oes, do ambiente em estudo. Nesta etapa formulamos quatro perguntas objetivas; tres questoes subjetivas com possiveis respostas em aberto; e
duas questoes semi-abertas, com alternativas de resposta tipo "sim" ou "nao" e
solicitac,;ao de justificativa.
Quanto aos resultados obtidos referentes as estruturas cognitivas de avaliac,;ao e conduta, que constr6em as imagens de julgamento, os entrevistados apontaram como de media qualidade 0 ambiente em estudo. Nenhum dos sujeitos considerou a agua de rna qualidade, mas urn deles acha que a mesma piorou de qualidade.
A maioria classificou a qualidade da agua como media e dividiram-se na avaliac,;ao
sobre as atividades da prefeitura no lugar.
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Como aspectos positivos quanto a qualificagao da area estudada, consideram
a instalagao das redes de agua e esgoto e a implantagao das estag6es de tratamento
como fatores de melhoria.
Quanto aos aspectos negativos apontaram como fatores de perda de qualidade do ambiente, principalmente, a construgao do calgadao, 0 mau uso pela
populagao domingueira, detritos das embarcag6es de porte, 0 corte do junco junto a foz do arroio Manecao que eliminou 0 filtro natural das aguas , a falta de
seguranga para os barcos e navegadores. Tambem aparece como fator negativo 0
despejo de agrot6xicos dos cultivos de arroz que provocam a mortandade de cardumes de peixes.
Consideram importante para solucionar ou minimizar os problemas levantados, as iniciativas de san ear e fiscalizar os arroios, construgao de mais banheiros publicos, proibigao de camping as margens da praia, fiscalizagao com multas
aos transgressores no que se refere a deposigao de lixo na mata ciliar enos juncais, e trabalho permanente de educagao ambiental para as populag6es residente
e veranista.
Na terceira etapa da investigagao, percepgao do espago fisico, buscamos
avaliar a qualidade da percepgao quanto ao conhecimento do espago fisico representado pela enseada do Lami , 0 que significa representar 0 espago do cotidiano
de navegagao, segundo as imagens construidas durante as prolongadas vivencias
com aquele ambiente.
A primeira questao desta etapa inc1uiu uma experimentagao com a tecnica
de solicitagao de mapa mental , no qual os entrevistados, observando a carta nautica da Marinha do Brasil - Departamento de Hidrografia e Navegagao, na escala
de 1:50.000, com batimetria realizada no periodo de 1961 a 1964, data de publicagao em 1966, corrigida em 1980, foram convidados a desenhar, em c6pias xerografadas, setas indicando a diregao das correntes de enchente e vazante, sugerindo 0 sistema de circulagao das aguas na baia em estudo. Os sete entrevistados
indicaram a diregao das correntes de enchente junto ao Morro do Coco, e as
correntes de vazante junto a Ponta do Cego.
A morfologia de fundo da enseada, observada a partir do tragado do perfil
longitudinal construido sobre a batimetria da baia calculada pela Marinha do
Brasil, mostra que ocorre uma area mais profunda pr6ximo ao Morro do Coco,
evidenciando urn processo de remogao de sedimentos naquele local. Esta observagao implica compatibilidade entre a percepgao dos sujeitos e as condig6es reais
de circula«ao naquele ponto da area de estudo.
A solicitagao de mapa mental mostrou-se eficiente na representagao da irnagem construida pelos navegadores na sua convivencia com a enseada. Consideramos coerente a analise dos entrevistados nos aspectos circulagao das aguas , diregao dos ventos e velocidade das correntes. As estruturas 16gicas dos sujeitos
refletem a funcionalidade de seu colidiano na relagao com a area de estudo.
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PERCEP~Ao DOS VERANISTAS

Complementando os dados obtidos segundo a percepc;ao do publico alvo com
experiencia mais profunda e especffica de uso das aguas da baia, consideramos
importante avaliar a percepc;ao daqueles que usufruem das aguas da praia do Lami
e que tern, do seu ponto de vista, uma representac;ao significativa em relac;ao a
qualidade do ambiente.
Do segundo publico alvo da pesquisa de campo, buscamos explorar 0 nfvel de
avaliac;ao dos sujeitos por meio da formac;ao de julgamentos e expressao de expectativas.
Aplicamos questionario misto, mais simplificado, com cinco questoes fechadas
e duas semi-abertas, a vinte veranistas, perfazendo 0,1% do total de 20.000 freqiientadores admitida como a populac;ao maxima nos domingos de maior freqiiencia, segundo calculo estimativo da Brigada Militar. Consideramos a qualidade e 0 conteudo
das respostas mais importantes na tentativa de trac;ar urn quadro da percepc;ao dos
sujeitos, em detrimento da representatividade estatistica.
A prime ira pergunta buscou levantar qual 0 perfodo de convivencia com a
praia do Lami, por parte dos visitantes, de modo a caracterizar a relaC;ao temporal
de uso dos sujeitos e, portanto, de mundo-vivido com 0 ambiente. Mais de metade
da populac;ao alvo tern uma frequencia de mais de cinco anos no lugar, 0 que consideramos satisfat6rio para a avaliac;ao proposta. As imagens expressas revelaramse compativeis com a realidade do lugar e estao bastante coerentes com as obtidas
na primeira etapa da pesquisa, aplicada aos navegadores.
Os resultados obtidos quanto a avaliac;ao dos sujeitos referente a qualidade
do ambiente analisado, a percepC;ao dos entrevistados mostra que, apesar das atividades instauradas pela prefeitura, e da divulgac;ao na imprensa de que a praia do
Lami e urn lugar de boa qualidade para 0 veraneio dos porto-alegrenses, a populac;ao usuaria classificou-a como de "media" qualidade, revelando insatisfac;ao quanto a varios aspectos e serviC;os prestados, especialmente quanta a freqiiencia e eficiencia dos mesmos.
A maioria dos sujeitos aprova a interferencia da prefeitura no lugar, cons iderando positivas as obras realizadas. Entretanto, sao muitos os fatores apontados
como negativos, causadores de danos e de perda de qualidade do ambiente da
praia. 0 mau uso por parte da populac;ao e 0 principal deles e aparece na grande
maioria das entrevistas realizadas. Algumas respostas isoladas apontam, ainda,
detritos das embarcac;6es de porte que navegam no lago e na laguna, as chuvas e 0
vento sui porque trazem sujeira de outros locais e represam as aguas, esgotos nos
arroios e agrot6xicos. Dos vinte entrevistados, quatro disseram nao saber apontar
as causas da perda de qualidade, mesmo percebendo que ela ocorre.
A expectativa expressa pelos sujeitos para a melhoria das condic;oes ambientais da praia do Lami, registra a necessidade de urn trabalho mais efetivo de educac;ao ambiental com a populac;ao (nao ficou especificada qual populac;ao), mais ba-
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nheiros publicos, mais lixeiras e maior freqiiencia na coleta de lixo (salienta-se a
necessidade de coleta aos domingos, quando os lat6es ficam cheios e produzem
poluic;ao visual) , mais fiscalizac;ao e policiamento, mais limpeza na praia, limpeza
da mata ciliar, multas aos transgressores, calc;amento e investimentos em turismo
ecol6gico.
CONClUSOES

Consideramos de grande valia para a realizac;ao do trabalho a que nos propomos, a metodologia fundamentada na percepc;ao ambiental fenomenol6gica, mesmo que nao hajam, ainda, orientac;6es muito especfficas para 0 levantamento de
dados e analise dos mesmos. A estraH!gia permitiu visualizar e descrever os resultados da percepc;ao dos dois publicos alvo de nos sa pesquisa.
Quanto a qualidade do ambiente estudado, percebemos insatisfac;ao de ambos os publicos relativamente a algumas quest6es que foram apontadas como causas de perda de qualidade ambiental. As expectativas de ambos os publicos mostrou que ha necessidade de mais e melhores servic;os para atender a demanda na
praia do Lami.
Como aspecto positivo ficou evidente 0 significado da implantac;ao dos servic;os de tratamento de agua e esgoto. Mas os aspectos negativos aparecem com maior intensidade e, entre os diferentes grupos de entrevistados, ficou evidenciada a
compatibilidade das imagens expressas quanta aos fatores de desqualificac;ao do
ambiente estudado.
o principal aspecto apontado para a perda de qualidade da praia: "mau uso
pela populac;ao", foi registrado por cern por cento do publico alvo navegadores,
com a especificac;ao de que a populac;ao referida e a de veranistas eventuais que
frequentam a praia do Lami aos domingos. 0 mesmo fator e expresso por trinta e
cinco por cento do publico alvo veranistas, sem especificar a que populac;ao se
referem.
Na opiniao da pesquisadora ha uma evidente necessidade de urn trabalho
mais permanente de educac;ao ambiental, nao apenas com a populac;ao veranista,
responsavel direta pelo volume de lixo acumulado nos domingos, mas tambem com
a populac;ao residente, pois em atividades de campo durante 0 inverno percebemos
as lixeiras do calc;adao, independente do dia da semana, freqiientemente com carga
superior a sua capacidade e sem qualquer preocupac;ao com a selec;ao do lixo, que
deveria ser enfatizada nas atividades educativas.
Dentre os demais fatores negativos, ha compatibilidade nas seguintes express6es: detritos das embarcac;6es, chuvas, esgotos nos arroios, agrot6xicos das lavouras
de arroz. A pesquisadora ja vivenciou a experiencia de perceber visualmente, em
duas ocasi6es distintas, nas aguas da bafa Lami, muito pr6ximo e ao longo das margens, manchas esverdeadas provocadas pela lavagem de embalagens de fertilizantes.
Os fatos foram comunicados a Secretaria Municipal da Saude e Meio Ambiente.
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Para os navegadores, 0 aspecto negativo "corte do junco junto a foz do arroio
Manedio" e incompativel com a observa~ao de veranistas que aprovam 0 corte do
junco e da mata ciliar de modo a ampliar a area de praia. Em outro trabalho, Estudo
parcial da vegetaqao de restinga e da mata ciliar da praia do Lami (1997), conclulmos que houve, por urn lado, aumento natural na cobertura vegetal dos juncos e
da mata junto a orla do lago, observa~ao resultante de analise multitemporal de
fotografias aereas dos arquivos da Metroplan; por outro lado, em maio daquele
mesmo ano, foi praticado urn corte desta vegeta~ao de praia, autorizado pela SMAM,
em condi~6es contrarias a legisla~ao, que preve a necessidade de urn estudo previo,
elaborado por engenheiro fI ores tal , para tomada de decisao e determinac;ao de corte de vegetac;ao nativa.
Especificamente negativo para as atividades de navega~ao foi citada a construc;ao do calc;adao que fez desaparecer os trapiches que davam seguran~a aos barcos, com iluminac;ao a mercurio, que impacta fauna e flora.
Para os veranistas, 0 aspecto negativo mais citado foi a questao da sujeira na
praia, com detritos na mata ciliar e lixeiras cheias no cal~adao.
Quanto as expectativas manifestadas pelos grupos entrevistados, ocorre compatibilidade nos seguintes aspectos : a necessidade de urn trabalho mais permanente de educa~ao ambiental para as populac;6es residente e eventual , a construc;ao de mais banheiros publicos, mais fiscalizac;ao, policiamento e multas aos
tran sgressores.
Para os navegadores, as expectativas traduzem-se, ainda, em sanear e fiscalizar os arroios, remover populac;6es das margens dos arroios para evitar despejos,
proibir campings sem infra-estrutura nas margens, mudar a localiza~ao da ETA.
Ja para os veranistas, as expectativas correspondem as necessidades de mais
lixeiras e mais coleta de lixo, a~ao dos garis na mata ciliar para remover os detritos,
calc;amento, e investimentos em turismo ecol6gico.
o conteudo aparente representado pelos dados obtidos nas entrevistas estao
de acordo com 0 conteudo real do lugar, pois as imagens representadas e as avalia~6es resultantes dos julgamentos dos sujeitos entrevistados mostraram-se compativeis com as informac;6es obtidas junto aos divers os setores da administrac;ao
municipal e com as observaC;6es de campo.
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