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O CONSAD é uma iniciativa de promoção do desenvolvimento territorial,
em áreas periféricas do País, com ênfase na segurança alimentar e
nutricional e na geração de trabalho e renda. O presente trabalho, de
iniciativa de um grupo de professores da UFRGS, visa elaborar
diagnóstico sobre caracterização da região abrangida pela CONSAD
região metropolitana Sul, nos aspectos ambiental, sócio-econômico e
institucional; avaliar as potencialidades e oportunidades para o
desenvolvimento de projetos caracterizados como empreendimentos
econômicos sol idár ios (EES),  na área da at iv idade agrícola e
agroindústria; e incentivar formas de atuação conjunta para estes
empreend imen tos .  O  p ro j e t o  é  apo iado  pe lo  M in i s t é r i o  de
Desenvolvimento social (MDS) e CNPq, por meio do edital 38-2008. Para
a sua realização, foram contatadas as prefeituras municipais e a
EMATER, além de representantes das comunidades envolvidas. Assim,
foram realizadas reuniões envolvendo o CONSAD, o poder público dos
municípios e representantes das comunidades (figura 1); e entrevistas
individuais, que procuram conhecer aspectos do trabalho e da qualidade
de vida dos moradores e produtores (f igura 2). Estas reuniões
possibilitaram a apresentação do projeto, além da oportunidade para que
estes setores se integrassem à execução do trabalho, apontando
demandas específicas e sugestões que pudessem contribuir para seu
planejamento. Ao mesmo tempo, permitiu uma prospecção inicial sobre a
atuação do poder público nestas localidades, e a relação destes com as
comunidades, com base em avaliações feitas de forma participativa, onde
os temas abordados eram direcionados a partir da própria iniciativa
destes atores.  Entre os municípios do CONSAD metropolitano sul, um
dos 3 existentes no Rio Grande do Sul, verif icou-se que alguns
municípios apresentam maior expressão na atividade rural, seja pela
m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  n o  P I B  t o t a l  d o  m u n i c í p i o ,  n ú m e r o  d e
estabelecimentos rurais e de trabalhadores rurais. Com base nestas
características, foram priorizados os municípios de Glorinha, Gravataí,
Santo Antônio da Patru lha e Viamão.   O t rabalho vem sendo
desenvolvido, de forma mais adiantada, no município de Gravataí, nas
localidades de Miraflores, Morro Agudo e Santa Cruz de Morungava
(figura 3). A primeira apresenta características de região periurbana,
enquanto as outras apresentam produção agropecuária em pequena



escala. A avaliação dos recursos naturais está indicando boa aptidão das
terras para atividades agropecuárias, apesar de algumas limitações
re lac ionadas  aos  so los  ( tex tu ra  a renosa ,  ba ixa  fe r t i l i dade ,
pedregosidade). A qualidade das águas foi considerada boa, em coleta
realizada em arroios localizados em Miraflores e Morro Agudo, nos meses
de abril e maio deste ano.  As entrevistas têm sido realizadas junto aos
moradores e produtores das localidades, com abordagem nos locais de
moradia. O questionário elaborado, a partir de base fornecida por colegas
executores de outros projetos contemplados pelo Edital CNPq 38-08,
contempla diferentes aspectos sobre o trabalho, moradia e qualidade de
vida em geral, para as famílias entrevistadas. De forma geral, sua
estrutura é dividida em itens como a constituição da família, aspectos de
educação, saúde, alimentação, produção e comercialização, geração de
renda e qualidade ambiental. O andamento ainda não permite que
possam ser feitas avaliações mais conclusivas, porém, dentro das
localidades trabalhadas, algumas tendências já podem ser observadas,
como por exemplo: - a presença de moradores e produtores que
preservam a atividade agrícola como uma fonte de renda familiar, e, mais
que isso, de segurança alimentar e agregação familiar; - o avanço da
urbanização, e a presença da pluriatividade de forma bem destacada em
algumas localidades, como estratégia de obtenção de renda  - o
crescimento da ocupação por outras atividades que não diretamente
destinadas à moradia e produção (sítios e áreas de lazer). No município
de Viamão, contatos têm sido realizados de forma a viabilizar a escolha
das localidades de trabalho, com base em critérios e demandas cujas
definições são conduzidas conjuntamente, com a iniciativa a cargo da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, e com o escritório
municipal da EMATER. Nos demais municípios, algumas dificuldades
vem sendo encontradas para contatos e consolidação do trabalho, mas a
perspectiva é de que sejam contemplados, mesmo que em ações mais
pontuais, de apoio ou contribuição a projetos e atividades específicas
conduzidas pelo poder público e comunidades locais.


