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Introdução/ objetivos

A pesquisa sobre o Canal do Pepino no município de Pelotas se apresenta como uma

questão importante na compreensão da dinâmica socioambiental, por este motivo esse trabalho traz

o relato da avaliação dos resultados de uma entrevista aplicada a alguns moradores do entorno do

canal a respeito da percepção que esses têm com relação aos problemas ambientais do canal do

Pepino. Com a vida moderna o homem passa a diminuir o seu contato com o meio ambiente natural,

assim ficando cada vez mais indireto e limitado esse contato, sendo a percepção num sentido amplo

todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material que diferem

profundamente em intensidade, sutileza e modo de expressão, (Tuan 1980). O objetivo do trabalho foi

conhecer a percepção dos moradores acerca dos problemas ambientais que o objeto de estudo

enfrenta.

Metodologia

Foi feita uma entrevista com três perguntas semi- estruturas para dez moradores, partindo da

entrevista procurou- se interpretar a partir de aspectos qualitativos e quantitativos a percepção dos

moradores acerca das práticas sociais vinculadas a questão ambiental.

Resultados e Discussão

Perguntas
Na sua percepção quais
são os problemas mais
graves do Pepino?

Quais destes problemas
interferem mais no seu dia- a-
dia?

Na sua opinião o que deveria ser
feito para melhorar estes
problemas?

Mau cheiro, sujeira,
mosquito e lesmas

Mau cheiro ruim para a saúde Inseticida mais seguido

Sujeira (sofá, geladeira e
armários)

A sujeira traz bichos para dentro
de casa

Limpeza mais seguido

Sujeira, mau cheiro e
bichos

A sujeira traz bichos para dentro
de casa e quando chove os
alagamentos

Limpeza ou fechar o Pepino
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Sujeira Insetos (mosquitos e moscas) e
bichos (rato e baratas)

Conscientização das pessoas e
limpeza Pepino

Ele ser aberto Não interfere na minha vida Deveria ser fechado

O lixo que estraga as casas
de bomba

Alagamento em épocas de
chuva

Limpeza contínua do Pepino

Não ter segurança (muros
para proteção de pedestres
e carros)

Não interfere na minha vida Colocar muros de contenção

Sujeira Não interfere na minha vida Limpeza

O lixo e os bichos Os bichos com (ratos e baratas) A prefeitura limpar o canal e as
pessoas pararem de jogar lixo

A sujeira Com a sujeira o Pepino pode
transbordar em dias de chuva

Limpar o Pepino mais
frequentemente

Fonte: Acervo do autor, 2009.

A partir das respostas acima se percebe que a maior preocupação dos moradores em relação

aos problemas ambientais do Canal do Pepino é o acúmulo de sujeira, já com relação à interferência

dos problemas na vida dos moradores se pode observar que a preocupação é com os bichos e

insetos que invadem as casas, sendo que para poucos moradores o canal não interfere na suas

vidas. Sobre o que poderia ser feito para melhorar esses problemas mais de 50% dos entrevistados

responderam que: havia a necessidade de limpeza do canal embora para outros entrevistados a

solução seria o fechamento do canal, para esses moradores o canal se tornou um problema tão

grande que a solução seria sumir com este, só que os moradores não pensaram nas águas pluviais,

que escoam pelo canal evitando inundações.

Considerações finais

Foi possível concluir que os moradores do entorno do canal do Pepino possuem uma

percepção parcial sobre os problemas ambientais que assolam o objeto de estudo, pois apesar de

relacionarem o acumulo de sujeira com o aparecimento de bichos, insetos, mau cheiro e

alagamentos, não percebem que esses problemas são acarretados pela falta de consciência de

muitos moradores que continuam descartando todo tipo de lixo no canal.
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