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 A edição de 2016 do projeto tem trabalhado principalmente em assentamentos rurais da região metropolitana 

de Porto Alegre (RMPA). O objetivo do projeto é relacionar os conhecimentos sobre Solos e Recursos Naturais dos 

assentados, com a pesquisa e a abordagem técnico-científica da comunidade universitária. Além disso, propõe-se 

contribuir no planejamento dos sistemas de produção nos assentamentos, de forma a consolidar sistemas sustentáveis 

de produção. Os assentamentos são o “Filhos de Sepé”, em Viamão; “Santa Rita de Cássia II”, em Nova Santa Rita; 

e “São Pedro’, em Eldorado do Sul. Os contatos, reuniões e atividades de campo iniciais mostram que ao assentados 

têm uma série de conhecimentos e percepções sobre os solos, adquiridos pela experiência de trabalho e vivência nestas 

localidades. Assim, aspectos como drenagem, morfologia e textura dos solos são pontos dominados por este público, 

e a expressão deste conhecimento muitas vezes se dá por meio de expressões e observações que guardam relação com 

o histórico, e experiência e trajetória de vida dos mesmos. 

A experiência dos assentamentos nos permite avaliar que esta abordagem pode ser perfeitamente aplicada a 

outros públicos, como por exemplo estudantes de graduação da UFRGS em diversos cursos. Assim, além da 

participação nas tertúlias, está sendo elaborada uma oficina, onde, em um primeiro momento, vão ser discutidos alguns 

aspectos sobre características dos solos e sua relação com o ambiente. Em seguida, algumas observações e 

demonstrações práticas serão feitas, de forma a possibilitar discussões e aprendizados de forma participativa. 
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