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Este trabalho dá continuidade a uma das linhas de pesquisa do projeto em desenvolvido 

desde 2010 “Pesquisa e Ação para o Desenvolvimento de Dispositivos de Gestão e 

Governança do Território Rural da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul: construindo 

interfaces entre atores, redes e instituições.” que consiste em desenvolver atividades que 

permitam o acompanhamento, monitoramento e avaliação do Sistema de Gestão Estratégica 

dos territórios Rurais na Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul, caracterizado pela 

agricultura familiar, da pesca artesanal, dos assentamentos de reforma agrária e de 

comunidades quilombolas. O seguimento desta proposta é a tentativa de caracterizar esse 

Território da Cidadania quanto à sua formação social e econômica, dando ênfase às 

atividades de agricultura e pecuária familiar. Os Territórios da Cidadania são frutos de uma 

divisão territorial, sugerida pelo governo federal em 2008, para a aplicação de estratégias 

de desenvolvimento econômico e cidadão, com a participação conjunta do governo estatal, 

governo federal e município. 

Os resultados iniciais estão sendo obtidos através de análise de mapas informativos 

desenvolvidos através do programa TerraView, software disponibilizado pela Divisão de 

Processamento de Imagens (DPI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com 

qual foi possível espacializar as informações adquiridas para identificar o comportamento 

das variáveis na sua distribuição geográfica. Os dados utilizados na elaboração dos mapas 

foram predominantemente oriundos do Censo Agropecuário de 2006, disponíveis no 

Sistema IBGE de Recuperação de dados (SIDRA) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Valeu-se de informações relacionados aos estabelecimentos de agricultura 

familiar, tais quais: características da mão-de-obra (se puramente familiar, contratada, de 

empreitada ou mista), grau de especialização da produção e característica das despesas. 

Além dos dados da agricultura familiar, está sendo realizado o levantamento do perfil 

socioeconômico dos municípios, contendo indicadores como IDH-M, PIB, Índice de GINI, 

entre outros, para comparação com outros Territórios da Cidadania do estado do Rio 

Grande do Sul com diferentes formações históricas de território e população.  

Pretende-se, com o produto desse trabalho, um panorama mais aprofundado da situação dos 

municípios da Zona Sul do estado para utilização futura no monitoramento e avaliação do 

Sistema de Gestão Estratégico desse território. 


