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Outubro, 2010 COREDE JACUÍ CENTRO

Planejamento
Estratégico
2010-2020
Apresentação
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul representado pela Secretaria
Extraordinária de Relações Institucionais firmou convênio com o COREDE Jacuí
Centro, tendo como objeto a realização do Planejamento Estratégico da região.
A realização do Planejamento Estratégico permitirá uma ampla discussão marcada
pela participação de lideranças dos municípios que compõem o COREDE Jacuí
Centro, sendo este processo estruturado conforme as seguintes macroetapas:
1. Diagnóstico situacional; discussão das ameaças, oportunidade, pontos fortes
e pontos fracos da região e determinação dos referenciais estratégicos.
2. Definição dos projetos estruturantes.
3. Divulgação e implementação do plano.
O presente relatório descreve os resultados das três primeiras etapas do processo
de planejamento, sendo apresentado o diagnóstico dos dados físico-naturais,
demográficos, estruturais, econômicos, sociais e institucionais, bem como as
ameaças e oportunidades, pontos fortes e pontos fracos da região. Finalizando-se,
assim, com a definição das ações estratégicas prioritárias.

Conselho Regional de
Desenvolvimento - COREDE
Jacuí Centro

Municípios
Cachoeira do Sul
Cerro Branco
Novo Cabrais
Paraíso do Sul
Restinga Seca
São Sepé
Vila Nova do Sul

COREDE Jacuí Centro
O COREDE Jacuí Centro, instância de representação política dos diferentes segmentos sociais organizados da comunidade
regional e com área territorial correspondente aos 07 municípios existentes na região, é uma entidade de direito privado,
organizada sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado. Os municípios que
compõem a região do COREDE Jacuí Centro são: Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Restinga Seca,
São Sepé e Vila Nova do Sul.
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INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento
da região do Jacuí Centro se insere em um Projeto mais amplo do
Fórum dos COREDES para realização de uma leitura técnica e
participativa das distintas realidades regionais do Estado do Rio
Grande do Sul. A proposta dos atuais 28 Conselhos Regionais,
representados pelo Fórum, foi acolhida pelo Governo do Estado e
vista com simpatia pelo Ministério da Integração Nacional. Desta
forma, trata-se de um plano que não parte de uma iniciativa

Planejamento Estratégico
COREDE Jacuí Centro
- Diagnóstico Técnico
- Análise Situacional
- Elaboração da Matriz SWOT
- Referenciais Estratégicos
- Projetos Estruturantes
- Implementação do Plano

estritamente vinculada aos interesses desta região em particular,
composta por 07 municípios, mas se articula a propósitos até então
inéditos no Rio Grande do Sul.
A proposta de Plano Estratégico de Desenvolvimento
para o Jacuí Centro justifica-se pela capacidade de articulação
política e predisposição à cooperação que a comunidade regional
vem historicamente evidenciando, materializada, principalmente,
através da constituição, no ano de 2000, do Conselho Regional de
Desenvolvimento do Jacuí Centro – COREDE/JC.

O desenvolvimento do Planejamento Estratégico do COREDE Jacuí Centro tem como base
o método composto por seis etapas, sendo estas: diagnóstico técnico; análise situacional; elaboração da
matriz de ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos; definição dos referenciais estratégicos,
apresentação dos projetos estruturantes e divulgação e implementação do plano.
Neste sentido, o presente relatório descreve os resultados alcançados nas referidas etapas,
sendo apresentada a análise dos aspectos físico-naturais, demográficos, estruturais, econômicos, sociais
e institucionais da região. Descrevem-se, também, os itens definidos como ameaças e oportunidades,
pontos fortes e fracos da região. A partir desta definição, o estudo apresenta a estruturação da Matriz
SWOT, com as relações entre os aspetos que identificam as potencialidades, riscos, desafios e limitações
impostos ao crescimento regional. Desta análise, resulta um conjunto de estratégias, programas e
projetos que visam alavancar o desenvolvimento harmônico e sustentável da região COREDE Jacuí
Centro.
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Coleta de Dados
Primários
Aspectos Físico-Naturais
Localização do COREDE no RS
Localização dos Municípios no
COREDE
Área e limites extremos
Evolução de índices
pluviométricos
Caracterização do clima, solo e
relevo regional
Caracterização da flora e fauna
regional
Recursos hídricos e minerais
Outros aspectos locais/regionais
relevantes
Aspectos Demográficos
Evolução da população urbana,
rural e total
Estratificação por idade e sexo
Densidade demográfica
Taxas de urbanização

2. METODOLOGIA
O presente trabalho fundamenta-se do ponto de vista
metodológico, a partir da concepção da pesquisa-ação, visto que a sua
realização pressupõe, em todas as suas etapas, a interação e a
articulação do grupo de pesquisadores com os atores sociais da região,
através de seus distintos e diversos segmentos representativos,

Gestão Estrutural
Saneamento básico em
domicílios urbanos e rurais
Energia
Comunicação
Vias de transporte
Meios de transporte
Habitação e urbanismo
Gestão Econômica

métodos e técnicas realizaram-se através de oficinas e trabalhos em

Setor Primário
Setor secundário
Setor terciário
Mercado de trabalho
Comércio Exterior
Evolução do índice de retorno
do ICMS
Evolução do Valor Adicionado
Bruto por setor de atividade
Indicadores relativos ao PIB dos
municípios e região
Indicadores relativos à renda

grupo com enfoque participativo, tais como o método Metaplan.

Gestão Social

articulados e mobilizados pelo COREDE Jacuí Centro.
Além de levantamento de dados quantitativos, foram
utilizadas técnicas participativas, a fim de motivar, conscientizar e
mobilizar representantes da comunidade regional e, por fim, agir
coletivamente na construção da agenda estratégica regional. Esses

levantamento de dados primários através da realização de entrevistas e

Educação
Saúde
Justiça e Segurança
Representação política
Assistência Social
Cultura, esporte e lazer

da aplicação de questionários junto às Prefeituras, Empresas e Órgãos

Gestão Institucional

Para a sua realização, propõe-se a articulação de
diferentes técnicas de pesquisa como a revisão bibliográfica; do

de Classe; da sistematização de dados secundários disponibilizados
pelo IBGE, FEE/RS, TCE e demais órgãos públicos de âmbito estadual
e municipal, além de setores da iniciativa privada e da realização de
pesquisa-ação.
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COREDE Jacuí Centro
e
Localização
Geográfica e
municípios integrantes

2.1 Etapas de Elaboração Planejamento Estratégico
COREDE Jacuí Centro

a) Reunião de motivação e sensibilização das comunidades
acadêmicas e regionais. Outros procedimentos de divulgação
foram realizados ao longo do processo através de diferentes meios
de comunicação e das reuniões mensais do COREDE/JC.
b) Diagnóstico Técnico – realização de reuniões técnicas e
coleta de dados secundários, com enfoque nos seguintes
aspectos:
- Aspectos físico-naturais;
- aspectos demográficos;
- gestão estrutural;
- gestão econômica;
- gestão social;
- gestão institucional.
c) Análise Situacional ocorrerão reuniões por municípios do COREDE/JC. Foram considerados
os seguintes temas para elaboração da análise situacional:
- Gestão estrutural e ambiental;
- gestão econômica;
- gestão social e demográfica;
- gestão institucional.
d) Definição da Visão de Futuro Regional através da realização de uma conferência regional
para construção de um direcionamento único determinará os aspectos estratégicos posteriores.
e) FOFA Regional – foram realizadas três oficinas nos municípios, estruturadas da seguinte
forma: a oficina com discussão pela manhã e seminário com resultados à tarde.
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f) Referenciais Estratégicos – Foram discutidos, junto com
representantes

da

comunidade

regional,

a

Visão

do

Plano

Estratégico, Vocação da região e Valores a serem considerados no
delineamento dos projetos de desenvolvimento. Os resultados foram
apresentados em um Seminário juntamente com a apresentação de
resultados da FOFA.
g) Projetos Estruturantes – Nesta etapa foram realizadas as
seguintes atividades:
- Priorização de projetos estratégicos – segundo comissões do
COREDE/JC

(agricultura/meio

ambiente,

ciência

e

tecnologia,

sensibilização das

educação, saúde);
-

verificação

Reunião de motivação e

dos

representantes

dos

COMUDEs,

do

comunidades acadêmicas

COREDE/JC e Prefeituras, responsáveis pelos contatos com

e regionais.

potenciais responsáveis pelos projetos;
-

caracterização,

ações,

metas,

custos,

responsáveis,

indicadores, mecanismos de avaliação.
- convite aos indicados responsáveis para reuniões específicas
de comprometimento com projetos e plano estratégico.
h) Gestão do Plano Estratégico Regional
- 1º seminário de apresentação dos projetos estruturantes e de proposta de gestão do PE
Regional
i) Divulgação e Implementação: entrega do material pronto para publicação no sexto mês. Fórum
dos COREDES realizará um Seminário para divulgação dos Planos dos 28 COREDES.
Destaca-se que, neste capítulo, o presente relatório destina-se à apresentação dos resultados
da primeira macro-etapa do processo de Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí
Centro, ou seja, apresenta as informações relativas ao diagnóstico situacional.

Planejar estrategicamente é
conhecer as incertezas, as
adversidades e as oportunidades e, a
partir deste conhecimento, promover
ações e direcionar esforços rumo ao
futuro sustentável.
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3.
CARACTERIZAÇÃO
GERAL DA REGIÃO
JACUÍ CENTRO
Fig 01: Divisão Política – Composição Municipal, estrutura viária e fronteiras

O COREDE Jacuí Centro, enquanto instância de representação
política dos diferentes segmentos sociais organizados da comunidade
regional, e com área territorial correspondente a dos 07 municípios

O COREDE/Jacuí

existentes na região, é uma entidade de direito privado, organizada

Centro está localizado

sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos e com prazo de
duração indeterminado. O COREDE/JC está localizado na região

na região central do

central do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo parte da Mesorregião

Estado do Rio Grande

Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul – MESOSUL. Segundo o

do Sul, fazendo parte

IBGE, as mesorregiões são áreas individuais que apresentam forma de

da Mesorregião Metade

organização do espaço geográfico definidos por dimensões sociais,

Sul do Estado do Rio

naturais e de comunicação própria que constituem as marcas da sua
identidade. Assim, os municípios componentes do COREDE Jacuí

Grande do Sul –

Centro são: Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso do

MESOSUL.

Sul, Restinga Seca, São Sepé e Vila Nova do Sul

O COREDE Jacuí Centro foi criado no ano de 2004 a partir de esforços iniciais dos municípios de
Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Paraíso do Sul e Cerro Branco, agregando-se, posteriormente, os
municípios de Restinga Seca, São Sepé e Vila Nova do Sul. De acordo com a FEE (Fundação de
Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser), o COREDE/JC possui uma população de 146.331
2

habitantes, ocupando 8.098 km da área do Rio Grande do Sul com uma densidade demográfica de 18,1
2

habitantes por km . Em 2007, o coeficiente de mortalidade infantil foi de 18,34 por mil nascidos vivos.
Considerando-se o aspecto econômico, em 2006, o PIB (produto interno bruto) alcançou R$
1.335.036,00 e o PIB per capita R$ 8.785,00. A figura 01 apresenta a divisão política do COREDE/JC –
sua estrutura municipal, estrutura viária e fronteiras.
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A maior cidade do COREDE/JC é Cachoeira do Sul que
apresentava uma população de 86.214 habitantes em 2008 (FEE,
2

2009) em uma área de 3.735 km com uma densidade demográfica de
23,1 habitantes por km2. Economicamente o município apresentou em
2006 PIB correspondente a R$ 758.849 mil e um PIB per capita neste
mesmo ano de R$ 8.463. A estrutura econômica do município baseiase no setor primário a partir de um território de estrutura latifundiária
com produção primária que, a princípio, não tem possibilitado o

Cachoeira do Sul – A maior
cidade do COREDE Jacuí
Centro

surgimento de indústrias subsidiárias componentes da cadeia de valor.
A cidade registra perda de população devido a baixa renda local e
poucas oportunidades de desenvolvimento.

. De acordo com o estudo contratado pela Secretaria de Estado da Coordenação e Planejamento/RS
denominado Estudo de Desenvolvimento Regional e Logística para o Estado do Rio Grande do Sul - Rumos
2015 o COREDE/JC situa-se entre os municípios que possuem PIB e renda per capita que correspondem a
cerca de 70% da média estadual. A região apresentou crescimento muito pequeno, menos da metade da
média estadual, decorrente de perdas de populações rurais e ganhos nas populações urbanas. Conforme o
estudo a população feminina, assim como as faixas acima de 40 anos, têm participação maior na
composição demográfica, indicando migrações nas faixas produtivas. Este indicador demonstra a perda de
capital humano o que impacta no desenvolvimento do capital social.
Estimativas do estudo Rumos 2015 apontam que, para cada R$ 1,00 investido neste COREDE, ele
tem efeito multiplicador no Estado de R$ 2,36, sendo um dos maiores entre todos os COREDES. No
entanto, desse total apenas 73% ficam na região, ocorrendo o vazamento dos 27% restantes. Este índice
indica que o COREDE/JC é uma das áreas de maior escoamento de divisas.
A estrutura produtiva do COREDE/JC é dominada pelo comércio
e serviços que representam 48,2% do PIB regional, seguido pelas
atividades de agropecuária com um percentual de 36% e pela indústria
com 15,8%. A produção da região está fortemente baseada na cultura
do arroz que constitui 59% do seu valor. A indústria também apresenta

COREDE/JC situa-se

sinais de recuperação com o crescimento da fabricação de produtos de

entre os municípios que

origem animal e vegetal, de máquinas e calçados. Destaca-se a

possuem PIB e renda

implantação de uma indústria de biodiesel à base de soja na cidade
pólo de Cachoeira do Sul, um investimento da empresa Granol que

per capita

está construindo a maior fábrica do país, em termos de produção de

correspondentes à cerca

litros de biodiesel, neste município. A atração deste investimento terá

de 70% da média

efeito regional, uma vez que haverá oportunidade de desenvolvimento

estadual.

de vários elos da cadeia produtiva.
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Outro importante investimento atraído é uma termoelétrica que deverá localizar-se no distrito
Outroenergia
importante
investimento
do Piquiri no município de Cachoeira do Sul e produzirá
a partir
do carvão atraído
vegetalé
extraído na localidade e de regiões próximas. Auma
instalação
da termoelétrica
está
em fase de
termoelétrica
que deverá
localizar-se
no
negociação final e seu projeto deverá ser iniciado em 2010.
A estrutura produtiva do COREDE Jacuí Centro distrito do Piquiri no município de Cachoeira do

é dominada pelo comércio e serviços que

Sul e produzirá energia a partir do carvão

representam 48,2% do PIB regional, seguido

vegetal extraído na localidade e de regiões

pelas atividades de agropecuária com um
percentual de 36% e pela indústria com 15,8%

próximas. A instalação da termoelétrica está em
fase de negociação final e seu projeto deverá
ser iniciado em 2010.
Em termos de indústria, pode-se realçar,
também,

as

culturas

de

frutas

que

têm

apresentado alto crescimento, tais como o figo,
caqui, pêssego, noz, goiaba, que, no entanto,
representam menos de 0,5% do valor da produção regional (RUMOS, 2005).
Conforme o estudo Rumos 2015, várias cadeias agroindustriais estão presentes no COREDE/JC,
embora com maior representatividade estadual na produção primária do que no secundário: arroz (7% da
produção primária do Estado e 6,7% do processamento); bovinos (3,3% dos efetivos e 1,2% do
processamento estadual); madeira e móveis (4% da extração, 1,4% do processamento e 2,1% de móveis
do Estado). O elo de equipamentos de produção de alimentos e energia da cadeia de alta tecnologia está
presente em Cachoeira do Sul, com 3% do estadual e alto crescimento.
O Rumos 2015 apresenta um diagnóstico completo do COREDE/JC e indica um conjunto de fatores
que influenciam no desempenho da região, sendo os mesmos: mercados internos pobres e grande
distância dos outros, baixo grau de empreendedorismo, baixo potencial de inovações, fortes movimentos
emigratórios,

deficientes

infra-estruturas

sócio-econômicas

disponibilizadas,

indicadores

sociais

deficientes, empobrecimento da população, boa capacitação financeira dos municípios e baixos
investimentos per capita e atratividade, baixo potencial e restrições ambientais, e baixa governança.
Considerando os municípios componentes da região, descreve-se a seguir o perfil de cada um em
que são representadas suas principais características.

3.1 Municípios Envolvidos
Os municípios que compõem a região do COREDE Jacuí Centro são:


Cachoeira do Sul



Cerro Branco



Novo Cabrais



Paraíso do Sul



Restinga Seca



São Sepé



Vila Nova do Sul
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A população cachoeirense
é uma mescla de várias
etnias. A partir de 1750,

3.1.1 Histórico dos Municípios
3.1.1.1 Cachoeira do Sul

esta região foi ocupada
por soldados portugueses
e descendentes Açorianos.

O início da História de Cachoeira do Sul coincide com um
período de disputas entre Portugal e Espanha pela posse da região
meridional do Brasil. Dentre os acordos firmados entre os dois
países, destaca-se o tratado de Madrid, datado de 1750,

Em 1769, Índios Guaranis

garantindo a posse dessas terras para Portugal. Em 1753, Gomes

aculturados foram

Freire de Andrade trouxe casais açorianos para povoarem a região

aldeados no local
chamado Aldeia, com o
objetivo de fornecer mão-

dos

Sete

Povos

das

Missões,

mas

que

terminaram

por

espalharem-se pelo Rio Grande, principalmente ao longo do Rio
Jacuí, em território cachoeirense dedicando-se à agricultura e
pecuária. Ao final da Guerra Guaranítica, foram trazidos Índios

de-obra para a nova

aculturados da região das Missões, instalando-os nas proximidades

povoação.

do Botucaraí. Em 1769, esses Índios foram aldeados junto ao
Passo do Fandango, onde construíram a Capela São Nicolau no
local chamado Aldeia.

Em 1779, a Capela foi elevada à categoria de Freguesia com o nome de Freguezia de San Nicoláo
da Caxoeira de São José e depois, Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira. Com o
Alvará de 26 de abril de 1819, D. João VI elevou a Freguesia à categoria de Vila, com o nome de Vila
Nova de São João da Cachoeira e, em 05 de agosto de 1820, ocorreu a solenidade de instalação do
Município, inaugurando-se o Pelourinho, antigo símbolo de autonomia. Em 1859, com a Lei nº 443, de 15
de dezembro, a Vila foi elevada à categoria de Cidade, Cidade da Cachoeira. E, em 1944, Cachoeira
passou a denominar-se Cachoeira do Sul, conforme Decreto-Lei nº 720, de 29 de dezembro. O nome
Cachoeira surgiu no século XVIII e deve-se à Cachoeira do Fandango - corredeira no rio Jacuí, onde foi
construída a Barragem - Ponte do Fandango.
A população cachoeirense é uma mescla de várias
etnias. A partir de 1750, esta região foi ocupada por
soldados portugueses e descendentes Açorianos. Em
1769, Índios Guaranis aculturados foram aldeados no local
chamado Aldeia, com o objetivo de fornecer mão-de-obra
para a nova povoação, seguidos dos negros escravos. A
imigração Alemã, em Cachoeira, ocorreu a partir de
novembro de 1857. Os imigrantes alemães dedicaram-se
primeiramente à agricultura, trazendo uma importante
contribuição para o desenvolvimento da Colônia Santo
Ângelo, 6º distrito de Cachoeira do Sul, hoje município de
Agudo. Expandindo-se financeiramente, vêm para a cidade
e dedicam-se ao ramo da indústria e do comércio.
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Os primeiros registros comprovam a presença de Italianos em janeiro de 1880, no Cortado, zona
rural que pertenceu, até 1995, a Cachoeira do Sul e hoje integra o município de Novo Cabrais. Além destes
dois povos, Alemães e Italianos, vários outros imigraram para o município: Árabes, Japoneses, Judeus e
Palestinos.
O município de Cachoeira do Sul localiza-se na região fisiográfica denominada Depressão Central do
estado do Rio Grande do Sul. É uma região de relevo plano a suave ondulado, com predomínio de coxilhas
no norte e no sul e de várzeas aluviais no centro, com a presença abundante de água superficial e
subterrânea. Possui ligação asfáltica com Porto Alegre (190 km), Santa Cruz do Sul (90km) e Santa Maria
(110 km).
Limita-se ao Norte com os municípios de Novo Cabrais e Paraíso do Sul, ao Leste com Candelária e
Rio Pardo, ao Oeste com Restinga Seca e São Sepé e ao Sul com Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista
e Encruzilhada do Sul. O município está inserido na Mesorregião da Metade Sul do Rio Grande do Sul.
Devido às características geográficas e de terras férteis, Cachoeira do Sul é um município
fortemente vocacionado à atividade primária, apresentando referenciais de produtividade agrícola acima da
média estadual, com destaques para o cultivo do arroz, e plantéis genéticos na pecuária, de
reconhecimento nacional. Nos últimos anos, vem fortalecendo seu potencial industrial e de serviços,
levando-se em conta os processos de apoio às iniciativas locais, bem como articulando a entrada de novas
empresas.
Segundo dados do IBGE (2008), Cachoeira do Sul possui 86.214 habitantes, sendo que destes
74.801 encontram-se na zona urbana e 11.413 estão estabelecidos na área rural.
Fonte: http://www.cachoeiradosul.rs.gov.br

3.1.1.2 Cerro Branco
O nome de Cerro Branco provém de um morro de
rochas abruptas brancas que é característico no local. O
município teve sua origem étnica em 1871, com a
chegada de imigrantes alemães oriundos da Colônia
Santo Ângelo, hoje Município de Agudo. As primeiras
aglomerações foram às margens do sinuoso Botucaraí, rio
que nasce em Sobradinho e banha uma extensa região
do município, e Morro dos Índios, hoje Cerro Branco.
Inicialmente, Cerro Branco pertencia a Cachoeira
do Sul. Em 18 de abril de 1891 tornou-se Distrito sob ato
nº 311, da Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeira
do Sul.
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Em 1937, tornou-se vila. A partir daí constatou-se crescente
desenvolvimento desta região, principalmente no perímetro urbano.
Várias manifestações emancipacionistas ocorreram a partir de 1975,
tanto que em 1987, quando a Vila apresentava uma estrutura básica
para a emancipação política administrativa, formou-se uma comissão
pró-emancipação de Cerro Branco com grande movimento popular.
Em 12 de maio de 1988, com a promulgação da Lei Estadual
nº, foi criado o município de Cerro Branco.
O território onde se localiza o município de Cerro Branco é
constituído de zona montanhosa em sua maioria, zona ondulada e
plana em menor proporção. Na região serrana, a maior parte do solo

O nome de Cerro Branco
provém de um morro de
rochas abruptas brancas
que é característico no
local. O município teve sua

é pedregoso o que dificulta a mecanização da lavoura e o

origem étnica em 1871,

escoamento de seus produtos. Na parte constituída por planícies,

com a chegada de

destaca-se o plantio mecanizado do arroz e do fumo.

imigrantes alemães,

Dadas as conformações físicas e geomorfológicas, existem

oriundos da Colônia Santo

duas regiões distintas e perfeitamente caracterizadas: Zona Norte, de

Ângelo, hoje Município de

elevações variadas onde é praticada a agricultura de subsistência e a
cultura do fumo e Zona Sul que se caracteriza por extensa planície,

Agudo

onde predomina a cultura do arroz, milho, feijão, principais produtos
agrícolas deste município, entre outros.
O Município de Cerro Branco faz limites ao norte com os municípios de Agudo e Lagoa Bonita do
Sul, ao leste com Candelária, ao oeste com Paraíso do Sul e ao sul com Novo Cabrais, estando inserida
na Microrregião de Cachoeira do sul e na mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense.
Cerro Branco possui 4.524 habitantes, 1.442 na zona urbana e 3.082 na zona rural, conforme
dados do IBGE 2008.
Fonte: http://www.pmcerrobranco.rs.gov.br
IBGE

3.1.1.3 Novo Cabrais
O primeiro registro de ocupação de terras no território do
atual município de Novo Cabrais remete ao ano de 1814, época
em que Antônio José Menezes adquiriu uma gleba de terras em
áreas que ficam ao sul do local denominado Mangueirinha.
Pouco tempo depois, Francisco José da Silva Moura obteve
uma área de terras por concessão do Governo Provincial em
área descrita como localizada entre a Boca da Picada Mouraria
ao Arroio Porteira, na região da atual localidade de Cortado.
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Os herdeiros de Francisco José da Silva Moura viriam a
receber a Fazenda Mouraria no ano de 1875 para Jacob Agne,
que pertencia à primeira geração de imigrantes que se fixaram
naquelas imediações. Rincão dos Cabrais foi elevado a distrito

Novo Cabrais tem em seu
território o maior Parque
Ecológico particular do

de Cachoeira do Sul em 1989, englobando as localidades de
Cortado e Linha Pfeiffer, onde predominavam respectivamente,
as colonizações italianas e alemãs. Em 28 de dezembro de
1997 foi fundado o município de Novo Cabrais.

Sul pela preservação do

O nome Novo Cabrais se confunde com sua própria

meio ambiente, chamado

história. Dizem os mais antigos, mas sem um embasamento

de Parque Witeck,

legal, que o nome de Rincão dos Cabrais, surgiu em razão do

localizado às margens da

sobrenome de uma família que residia no município: Cabral.

BR 153

Outro fato comentado era o grande número de cabras que
existia em seus limites territoriais. Os mistérios que envolvem o
nome do município também fazem parte de sua correta grafia
ou gramática. Rincão dos Cabrais, Novo Cabrais, Cabrais ou
até mesmo Novos Cabrais são nomenclaturas que não
raramente se ouve ao chegarem visitantes de fora.

A Sede do Município distancia-se da capital do Estado 210 km, localizado na região central, à
margem do entroncamento da RST-287 com a BR 153, fazendo divisa ao norte, com Cerro Branco;
ao sul, com Cachoeira do Sul; ao leste, com Candelária e a oeste, com Paraíso do Sul. O município
está inserido na Microrregião de Cachoeira do Sul e na Mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense.
A principal atividade econômica do Município é a agricultura, com destaque para os cultivos de
arroz, fumo e soja. Novo Cabrais tem em seu território o maior Parque Ecológico particular do Sul
pela preservação do meio ambiente (Parque Witeck). Segundo informações do IBGE (2008), a
população do município é de 3.861 habitantes, 527 localizados na área urbana e 3.334 na área rural.
Fonte: http://www.novocabrais.rs.gov.br

3.1.1.4 Paraíso do Sul
Os primeiros alemães que povoaram o local
chegaram a Cachoeira do Sul em 1857, a bordo de
um barco a vapor, e seguiram viagem em carretas,
sendo alojados em um barracão construído em uma
pequena lomba, em Linha Contenda. Em sua
memória foi construído o monumento ao Imigrante,
onde estão os restos mortais de falecidos da época.
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Quando os imigrantes alemães chegaram a esta região
(1863),

já

se

encontravam

aqui

moradores

de

origem

portuguesa, africana e indígena, também oriundos de Cachoeira

A sede de Paraíso do Sul é

do Sul no final do século XVII e início do século XVIII,
espalhando-se pelo interior.

circundada pela Serra

O Município foi criado em 12 de maio de 1988, formado
pelos distritos de Rincão da Porta, Paraíso do Sul e parte de

Geral, cujos vales e cerros

Três Vendas, pertencentes a Cachoeira do Sul. A sede do

formam paisagens de

Município ficou estabelecida onde era distrito de Rincão da

infinita beleza, merecendo

Porta, e o distrito de Paraíso do Sul passou a denominar-se Vila

salientar: a Cascata do

Paraíso, conforme plebiscito.

Poço Verde, o Morro

Paraíso do Sul localiza-se na Região Central do Estado,
às margens da RST-287, distante 223 km de Porto Alegre,

Solitário, os Mirantes na

limita-se: ao norte, com Agudo e Cerro Branco; ao Sul, com

Linha Patrimônio e no

Restinga Seca; a Oeste, com Agudo e Restinga Seca e, ao

Morro da Figueira.

Leste, com Cachoeira do Sul. Paraíso do Sul pertence à
Microrregião de Cachoeira do Sul e à Mesorregião Centro
Oriental Rio-Grandense.
A sede de Paraíso do Sul é circundada pela Serra Geral, cujos vales e cerros formam
paisagens de infinita beleza, merecendo salientar: a Cascata do Poço Verde, o Morro Solitário, os
Mirantes na Linha Patrimônio e no Morro da Figueira.
A economia do município é baseada na agricultura, destacando-se o fumo e o arroz como
produtos de maior cultivo.
O Município Paraíso do Sul possui 7.432 habitantes, distribuídos na área urbana (1.965) e
rural (5.467), segundo o IBGE (2008). Sua formação étnica é composta na grande maioria por
alemães, com presença de portugueses, italianos, índios e negros.
Fonte: http://www.paraisodosul.rs.gov.br/

3.1.1.5 Restinga Seca
A história do município começou com a
divisão territorial do Estado em 1809, quando foram
criados

os

quatro

primeiros

municípios

riograndenses: Rio Grande de São Pedro, Rio
Pardo, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha. No
ano de 1819, foi criado São João de Cachoeira, hoje
Cachoeira do Sul, de onde se desmembraram
inúmeros outros, entre eles, Restinga Seca. Sua
origem, como a da maioria dos municípios gaúchos,
está ligada ao sistema de doação de sesmarias.
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Aliada a este fato, também houve a construção da estrada de ferro Porto Alegre-Uruguaiana
em 1885. E, devido a sua situação geográfica, recebeu o nome de Restinga (orla de bosque ou
mato em baixadas, à margem do arroio ou sangas) Seca (referência a uma sanga denominada
Passo da Parteira, que em certa época do ano ficava com pouca água).
Com a construção da estrada de ferro, foi levantada, à margem esquerda da sanga da
Restinga, uma caixa d’água para abastecer os trens. O local passou a ser conhecido como Caixa
D’Água. No ano de 1892, por Ato Municipal, Restinga Sêca passou a quarto Distrito de Cachoeira.
Após reivindicações dos passageiros, uma estação foi construída e inaugurada em 1898, com o
nome de estação de Restinga Sêca. Em 1938, o povoado passou à categoria de vila.
Na década de 50, Restinga Seca era o distrito mais
próspero do município de Cachoeira do Sul. Em 23 de março

A história de Restinga
Seca começou com a
divisão territorial do

de 1958, numa reunião realizada no Clube Seco foi discutida
a ideia e escolhida a comissão que deveria tratar do assunto
junto aos poderes públicos. Restinga Seca foi emancipada
no dia 25 de março de 1959, através da lei 3.730.

Estado em 1809, quando
foram criados os quatro
primeiros municípios

A

formação

étnica

do

município

é

composta

predominantemente por quatro etnias: alemã, italiana,
portuguesa

e

afro-brasileira,

produzindo

assim,

uma

diversidade cultural.

riograndenses: Rio Grande

O município de Restinga Seca localiza-se na Região

de São Pedro, Rio Pardo,

Central do Rio Grande do Sul. A maior parte do município de

Porto Alegre e Santo

Restinga Sêca (mais de 99%) está na depressão periférica

Antônio da Patrulha.

do Estado do Rio Grande do Sul. Seu relevo caracteriza-se
por áreas mais planas de várzea ou coxilhas e áreas mais
elevadas, onde há o predomínio da cobertura florestal.

O Município está localizado na região central do Estado, distante 277 quilômetros de Porto
Alegre por via rodoviária. Seu acesso principal situa-se no Km 208 da rodovia estadual RST-287 e
deste ponto, a zona urbana dista 13 quilômetros pela RST 149.

Limita-se ao norte com os

municípios de São João do Polêsine, Dona Francisca; a Leste, com Agudo, Paraíso do Sul e
Cachoeira do Sul; ao Sul ,São Sepé e a oeste com Santa Maria e Silveira Martins. O município de
Restinga Seca pertence à Mesorregião Centro Ocidental Rio-Grandense.
As atividades econômicas deste município são predominantemente do setor primário,
destacando-se os cultivos de arroz e soja que formam as principais fontes da economia municipal.
Restinga Seca conta, segundo dados do IBGE (2008), com 15.806 habitantes, sendo 9.495
distribuídos na área urbana e 6.311 na zona rural.
Fonte: http://www.restingaseca.rs.gov.br
CIROLINI, Angélica. Uma Reflexão Ambiental Sobre a Avaliação do Uso Terra no Ano de 2006, no
Município de Restinga Seca, Rio Grande do Sul, Brasil. Site:<
http://egal2009.easyplanners.info/area04/4030_Cirolini_Angelica.docx.>. Acesso em: 01 de março
de 2010.
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3.1.1.6 São Sepé

Existem duas versões a respeito da origem do nome
São Sepé. A popular destaca que o município recebeu esse
nome em homenagem à memória do valente guerreiro Sepé
Tiaraju que nasceu, viveu e combateu nos Sete Povos das
Missões, na época pré-açoriana
No território do hoje município de São Sepé, havia
uma taba de índios guaranis, da qual Tiaraju seria cacique,
originando-se assim, a referência póstuma feita ao índio
Sepé, de tanto simbolismo na memória popular.
A outra versão afirma que São Sepé teve origem em
uma estância missioneira já existente em 1751, chamada
San Sepé e que o nome São Sepé, atribuído ao município,
não tem relação direta com o índio Sepé Tiaraju. Na História
do Rio Grande do Sul, já existia junto às barrancas do
Uruguai, um topônimo San Sepé.
Seja qual for a origem do nome do município de São Sepé, este nome, por si só, é legenda e
orgulho, ultrapassando os limites da historicidade formal para situar-se no patamar da consagração
popular definitiva.
O atual município pertenceu em, 1809, a Rio Pardo, um dos quatros municípios da Província
de São Pedro. No entanto, ainda no mesmo ano, o território de São Sepé passou a fazer parte do
município de Cachoeira do Sul, antiga freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Cachoeira,
nome que tinha desde de 1779.
A cidade de São Sepé – seu núcleo urbano atual – teve origem a partir da ideia-promessa de
se construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, com licença concedida em
1829.
Em 07 de setembro de 1850, pela Lei Provincial nº 201, esta povoação é elevada à Freguesia,
com o nome de Freguesia de São Sepé.
O município de São Sepé foi criado pela Lei provincial nº 1029, de 29 de abril de 1876, no
governo do Conselheiro Alencar Araripe, Presidente da Província, com territórios dos Municípios de
Cachoeira e Caçapava do Sul. Em 15 de fevereiro de 1877, realizaram-se eleições para a Câmara
de Vereadores. O Município é instalado, solenemente, em 15 de março de 1877.
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Na divisão administrativa de 1911, o Município de São
Sepé era constituído de 4 distritos: São Sepé, Cerrito do Ouro,

Independente da origem

Formigueiro e Santa Bárbara, aparecendo, nos quadros de

do nome do município de

apuração do Recenseamento de 1920, com os mesmos

São Sepé, este nome, por si

distritos, acrescidos pelo de São João. O Município sofreu
várias reformulações administrativas, figurando no Censo de

só, é legenda e orgulho,

1950 com apenas dois distritos: o da Sede e o de Formigueiro.

ultrapassando os limites

Em 1960, passou a constituir-se dos distritos de São Sepé,

da historicidade formal

Formigueiro e Vila Block. Pela Lei estadual n.º 4.575, de 09 de

para situar-se no patamar

outubro de 1963, perdeu o distrito de Formigueiro, que formou

da consagração popular
definitiva.

Município do mesmo nome. Em 21 de novembro de 1969,
através da Lei municipal n.º 939, foi fixado em 3 distritos a nova
constituição de São Sepé: Sede, Vila Block e Vila Nova,
situação que permanece.
A origem étnica da população é de italianos, alemães,
turcos, libaneses, sírios, portugueses e negros.

Seu relevo é aproximadamente 30% plano, 50% ondulado e 20% muito ondulado, sendo que
70% das terras são consideradas próprias para agropecuária. Há uma bem distribuída rede
hidrográfica, constituída por numerosos córregos e riachos afluentes dos três principais rios que
cortam o município: São Sepé, Santa Bárbara e Vacacaí, pertencentes à bacia do Rio Vacacaí.
A cidade de São Sepé localiza-se na região central do Rio Grande do Sul, a 265 Km de Porto
Alegre. Limita-se, ao norte, com Santa Maria, Formigueiro e Restinga Seca; ao sul, com Caçapava
do Sul; a oeste, com São Gabriel e Vila Nova do Sul e a leste, com Cachoeira do Sul. O município faz
parte da microrregião geográfica de Santa Maria e da Mesorregião Centro Ocidental Rio-Grandense.
A economia do município é baseada nas atividades agropastoris, com destaque para as
culturas do arroz, soja e milho. Na pecuária, destacam-se as criações de gado de corte e leite. No
setor extrativo mineral, salientam-se o couro, calcário, granito, carvão, entre outros.
São Sepé conta, segundo dados do IBGE (2008), com 24.194 habitantes, sendo 19.462
distribuídos na área urbana e 4.732 na zona rural.
Fonte: http://www.emater.tche.br/site/br/arquivos/area/frentes/4/associacoes_produtores.pdf
Arquivo Histórico Prefeitura Municipal de São Sepé
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3.1.1.7 Vila Nova do Sul
Fontes

históricas

citam

a

influência

Jesuítica na origem do atual município, quando
da formação das fazendas de criação de gado.
Mais tarde, servindo aos interesses da coroa
Portuguesa, a região foi dividida em sesmarias.
Este fato, aliado à descoberta de minas de ouro,
motivou o movimento povoeiro com a fixação de
várias famílias nesta região.
Em 1876 é criada a Vila de São Sepé
(atual cidade de São Sepé), sendo Vila Nova
parte integrante do primeiro distrito.
No ano de 1920, foi criado o distrito de São João. Pela lei municipal nº 939, passou a
denominar-se Vila Nova, 2º distrito de São Sepé.
Em 1963, é concluído o asfaltamento da antiga BR 37, atual BR 290, acelerando o
desenvolvimento da região com o aumento dos núcleos populacionais. O movimento pela
emancipação ganhou força com a criação da Comissão Emancipacionista em 1990. Em 1991, como
resultado do trabalho da referida comissão, o plebiscito realizado foi amplamente favorável à
emancipação. Pela Lei Estadual 9610 de 20 de março de 1992, foi criado o Município de Vila Nova do
Sul.
Vila Nova do Sul faz limites com os municípios de São Gabriel, Santa Maria, São Sepé e Santa
Margarida do Sul. Pertence à Microrregião de Santa Maria e à Mesorregião Centro Ocidental RioGrandense. O município tem sua base econômica na agricultura, com destaque para os cultivos de
arroz e soja, e na pecuária, com a criação de gado bovino e ovino. A população do município de Vila
Nova do Sul é de 4.300 habitantes, 2.263 estabelecidos na zona urbana e 2.037 na zona rural,
segundo dados do IBGE 2008.

Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riograndedosul/vilanovadosul.pdf
http: //www.riogrande.com.br/vila_nova_do_sul_historia_vila_nova_do_sul-o5460-en.html

Vila Nova do Sul faz limites com os
municípios de São Gabriel, Santa
Maria, São Sepé e Santa Margarida
do Sul.
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3.2 Diagnóstico Técnico

Figura. 02: Representação da Região Jacuí Centro com
divisão municipal e sua posição estadual.
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul .

3.2.1 Aspectos FísicoNaturais
A Região Jacuí Centro localiza-se no centro do Estado do Rio Grande do Sul, limitando-se
ao norte com a região Central e o Vale do Rio Pardo; ao sul, com a Campanha e Sul; ao leste,
com o Vale do Rio Pardo e ao oeste; com a Central e Fronteira Oeste. Insere-se, integralmente
na denominada Mesorregião da Metade Sul e caracteriza-se economicamente pela atividade
primária, a qual está alicerçada na pecuária de corte, na criação de ovinos, pecuária leiteira e
criação de equinos. Destacam-se ainda as culturas de arroz irrigado e culturas de sequeiro com
A representação
fig. 02 demonstra
a localização
menor
econômica
regional, da
como milho, sorgo, soja, trigo, cevada, entre outros.
Região em relação ao Estado do Rio Grande
do Sul e dos seus municípios em relação a
mesma.
A

Região

Jacuí

Centro

apresenta

aspectos geomorfológicos contemplados por

A Região Jacuí Centro insere-se

três províncias distintas: O Escudo Cristalino,

integralmente na denominada

a Depressão Central e o Planalto Meridional.
Cada uma destas províncias tem origem
geológica distinta, fazendo com que haja
considerável

variação

na

composição

mineralógica no solo e sub-solo destes
municípios.

Mesorregião da Metade Sul e
caracteriza-se, economicamente, pela
atividade primária.
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O Escudo Sul-Rio-Grandense,
também chamado Escudo Cristalino
abrange a região ao sul da BR 290,
nos municípios de Cachoeira do Sul,
Vila Nova do Sul e São Sepé, sendo
que neste está presente em fração
mais ao norte desta rodovia, até as
proximidades

da

zona

urbana.

Constitui-se de uma litologia composta
por rochas ígneas do período PréCambriano,

compreendendo

um

conjunto rochoso incluído entre os
mais

antigos

do

mundo.

Esta

conformação do Escudo deu-lhe, por
diversas sucessões geológicas, uma
diversidade de rochas que se constitui
em expressivo potencial mineral do
Estado do Rio Grande do Sul.
Figura 03: Representação das Províncias Geomorfológicas na região Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul

Por outro lado, por serem terrenos constantemente erodidos,
ocorre a formação de neossolos, tipicamente rasos, não raros com
a presença de afloramentos rochosos, o que torna sua vegetação
1

característica e com presença de muitas espécies endêmicas .
A Depressão Central abrange a faixa central, de leste a
oeste, da Região Jacuí Centro. É formada de rochas sedimentares
cujo relevo contempla uma ampla planície aluvional com altitudes

A presença de pequenas
propriedades, tipicamente
familiares, integra-se ao
conjunto relevo/solo/vegetação

entre 25 e 100m e coxilhas sedimentares, suave onduladas cujas

dada a exploração intensiva em

altitudes variam de 100 a 200m. A origem geológica do material que

pequenos espaços.

deu origem a estes solos deve-se a erosões no Planalto Meridional,
no Escudo Sul-Rio-Grandense e na região da Campanha. Esta área
contempla as várzeas dos rios Jacuí e Vacacaí, onde se concentra
grande

parte

da

produção

principalmente a do arroz.

primária

irrigada

da

região,
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O Planalto Meridional abrange o extremo norte da região,
nos municípios de Cerro Branco e Paraíso do Sul, e alterna a
Formação Serra Geral com presença constante de rochas de
basalto

e

as

coberturas

areníticas

do

Arenito

Botucatu,

abrangendo uma altitude de 200 a 600m. Seu relevo, fortemente
ondulado até acidentado, limita seu uso agrícola. A presença de
pequenas propriedades, tipicamente familiares, integra-se ao
conjunto relevo/solo/vegetação dada a exploração intensiva em
pequenos espaços.

[insira seu logotipo aqui]

COREDE Jacuí Centro
- Províncias Morfológicas
- Bacias Hidrográficas
- Hipsometria
- Solos
- Temperatura
- Vegetação
Figura 04: Representação das Bacias Hidrográficas na região Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul1

Esta conformação distinta na geologia determina a diversidade de potenciais minerais para cada
município, conforme Tabela 01 abaixo:
Tabela 01. Ocorrências Minerais, ativas ou potenciais, na Região Jacuí Centro, por Município.
Produto
Mineral

Município com ocorrência ou com potencial mineral
Cachoeira
do Sul

Areia aluvional
Basalto
Ametista
Arenito
Calcário e Mármore
Caulin
Granitos e sienitos
Carvão
Argila
Fonte: ULBRA Cachoeira do Sul.

Cerro
Branco

Novo
Cabrais

Paraíso
do Sul

Restinga
Seca

São Sepé

Título do artigo da página anterior

Vila Nova
do Sul
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A

presença

geomorfológicas

de

três

distintas,

províncias

nesta

região,

determina a variabilidade do relevo, solo, do
clima e da vegetação.
Com relação ao relevo, o mesmo é
responsável por características microclimáticas
importantes

como

o

que

define

aspectos

relacionados à umidade do ar e ao regime de
ventos.

A

umidade

do

ar,

por

ação

de

descompressão adiabática, torna-se maior nos
contornos

da

Serra

Geral,

influenciando,

diretamente no tipo da vegetação local. A
presença de elevações no sul e no norte,
direcionam os ventos nestes locais, aumentando
sua velocidade.

Figura 05: Representação do relevo, por altitude, na região
Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul

O relevo plano, configurado pelas várzeas, mostra-se uniforme na zona de influência dos rios,
principalmente do Jacuí e Vacacaí, variando suas altitudes de 25 a 40m, onde o predomínio da
agricultura se dá pelo plantio de arroz e rotação com pecuária. Em locais próximos aos afluentes do
Jacuí e Vacacaí, as planícies são mais altas, chegando até 100m em alguns pontos. Fora destas
planícies, o relevo gradualmente vai se modificando, passando inicialmente do suave ondulado até o
ondulado, com coxilhas sedimentares onde a atividade pecuária se acentua, bem como cultivos
agrícolas não irrigados como a soja, trigo, milho, fumo, sorgo, cevada e aveia e, mais recentemente a
silvicultura de acácia e eucaliptos. Após esta faixa de transição, o relevo torna-se mais fortemente
ondulado até acidentado, com ocorrência de solos mais rasos e afloramentos rochosos. A figura 05
demonstra a distribuição hipsométrica (em altitudes) dos diferentes municípios da Região Jacuí
Centro. Nota-se, nos extremos norte e sul, as maiores altitudes, evidenciando-se as zonas baixas na
região central, onde predominam as várzeas.
A variação das classes de solo, ao longo de toda a região, deve-se a conformações especiais
da origem geológica do mesmo e a conjugação de fatores de ordem climática que, ao longo dos
tempos, definiram sua forma. Solos de várzea são em geral mais profundos, de característica
sedimentar, entremeados de camadas maleáveis com camadas endurecidas, pouco consolidados.
São solos em geral saibrosos com limitação de preparo, dado ao fato de que, nos cultivos tradicionais
que envolvem revolvimento do solo, o mesmo depende de uma margem de umidade bem específica
para poder ser trabalhado. Estes planossolos são frequentemente inundados pelas cheias dos rios.
Nos solos das coxilhas da Depressão Central e zonas periféricas, a profundidade também é grande,
facilmente passando dos 3m e onde desenvolve-se fortemente a agricultura, a pecuária e a
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silvicultura. Ao norte dos planossolos das várzeas do Jacuí, a ocupação fundiária se dá por
propriedades de médio porte até minifúndios.
Ao sul, a ocupação histórica se dá por áreas maiores,
chegando-se até grandes propriedades. Esta tendência
ocorre na ocupação do Escudo Cristalino, inverso do que
ocorre nas proximidades do Planalto Meridional onde,
quanto mais próximo, menores são as propriedades. A
presença

de

solos

litólicos

indica

a

ocorrência

de

afloramentos rochosos, o que, por si só, limita o uso
agrícola ou pecuário.
A região abrangida pelo COREDE Jacuí Centro
possui limites cartográficos entre as latitudes 29° 30’ e 30°
30’S e as longitudes 52°40’ e 52° 10’W. Esta posição
geográfica permite-lhe condições climáticas extremamente
favoráveis à diversidade de culturas uma vez que engloba a
região do chamado Paralelo 30. A região registra um
potencial de horas de brilho solar que varia de 10h e 12 min
em junho a 14h e 06min em dezembro, configurando uma
ampla variação entre a duração do dia e da noite nesta
faixa. Esta variação tipifica a demarcação das estações de
forma bem definida. O clima é definido como Subtropical,
Figura 06: Representação da formação do solo na
região Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul

mesotérmico úmido. A figura 07 demonstra a distribuição da
temperatura média, nas quatro estações, na região.
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Figura 07: Representação das temperaturas médias, por estação do ano, na região Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul

A Região apresenta uma precipitação média de 1600mm, bem distribuídos ao longo do ano.
Com relação às precipitações, o Estado apresenta uma distribuição relativamente equilibrada das
chuvas ao longo de todo o ano, em decorrência das massas de ar oceânicas que penetram no seu
território.
O volume de chuvas, no entanto é diferenciado. Ao sul, a precipitação média situa-se entre
1.299 e 1.500mm e, ao norte, a média está entre 1.500 e 1.800mm, com intensidade maior de chuvas
a nordeste, especialmente na encosta do planalto, local com maior precipitação no Estado.
As temperaturas apresentam grande variação sazonal, com verões quentes e invernos
bastante rigorosos, com a ocorrência de geada e precipitação eventual de neve. As temperaturas
médias variam entre 15 e 18°C, com mínimas de até -10°C e máximas de 40°C.

A Região apresenta uma precipitação
média de 1600 mm, bem distribuídos ao
longo do ano. Com relação às
precipitações, o Estado apresenta uma

Temperatura Média Anual
15°C 17°C 19°C

distribuição relativamente equilibrada
das chuvas durante todo o ano.

Figura 08: Representação das temperaturas médias anuais na
região Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul
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Corede Jacuí Centro
Unidades de Vegetação

Unidades de Vegetação
Contato Savana - Estepe
Estepes (Campos do Sul do Brasil) - Arborização com florestas de galeria
Estepes (Campos do Sul do Brasil) - Gramíneo Lenhosa (Campestre) com floresta de galeria
Estepes (Campos do Sul do Brasil) - Gramíneo Lenhosa (Campestre) sem floresta de galeria
Estepes (campos do Sul do Brasil) - Parque com floresta de galeira
Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) - submontana
Área de Formação Pioneira - Vegetação com influência fluvial e/ou lacustre

Figura 09: Representação das Bacias Hidrográficas na região Jacuí Centro
Fonte: ULBRA - Cachoeira do Sul

3.2.2 Aspectos Demográficos

a) Dados do Brasil:
 Número de unidades federativas: 27 (incluindo o Distrito Federal);
 Número de municípios do Brasil: 5.564 [De fato, são 5 562 municípios. As outras duas
unidades referem-se: uma, ao distrito de Fernando de Noronha, subordinado ao Estado de
Pernambuco; e outra a Brasília, Distrito Federal, as quais são consideradas unidades de
planejamento de atividades de pesquisa em nível municipal (IBGE, 2007)];
População brasileira por sexo e por área territorial no ano de 2008 (tabela 02):

Tabela 02: População brasileira por sexo e situação de domicílio (Ano 2008)

Brasil

Total
189.953.000

Por sexo
Homens
92.433.000

Mulheres
97.520.000

Situação de Domicílio
Total
Urbana
Rural
189.953.000 159.095.000 30.858.000
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b) Dados do Estado do Rio Grande do Sul:
 Número de municípios do Estado: 496
População do Estado por sexo e por situação de domicílio no ano de 2008 (tabela 03):

Tabela 03: População do Rio Grande do Sul por sexo e situação de domicílio (Ano 2008)

Rio Grande do
Sul

Total
10.860.000

Por sexo
Homens
5.276.000

Mulheres
5.584.000

Situação de Domicílio
Total
Urbana
Rural
10.860.000 8.840.000 2.020.000

O levantamento dos aspectos demográficos permite a
identificação da população constituída pelas pessoas residentes
em domicílios particulares – permanentes e improvisados - e
domicílios coletivos. Considerando que a população estimada do
Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2008 somava 10.860.000
pessoas, apresenta-se no gráfico 01 a população dos municípios
1

que compõem o COREDE Jacuí Centro por situação de domicílio .

Seminários Regionais:
Apresentação dos
aspectos relevantes e
característicos do
COREDE Jacuí Centro
Gráfico 01: População por situação de domicílio nos municípios do COREDE
Jacuí Centro– Ano 2008
Fonte: IBGE

33

Considerando, ainda, a situação de domicílio dos habitantes dos municípios componentes do
COREDE Jacuí Centro pode-se verificar sua evolução entre os anos de 1997 a 2008 conforme os
gráficos 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Gráfico 02: Evolução da população por situação de domicílio no COREDE Jacuí
Centro – Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE

Gráfico 03: Evolução da população por situação de domicílio no município de
Cachoeira do Sul – Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE
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Gráfico 04: Evolução da população por situação de domicílio no município de
Cerro Branco – Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE

Gráfico 05: Evolução da população por situação de domicílio no município de
Novo Cabrais – Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE
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Gráfico 06: Evolução da população por situação de domicílio no município de
Paraíso do Sul – Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE

Gráfico 07: Evolução da população por situação de domicílio no município de
Restinga Seca – Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE
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Gráfico 08: Evolução da população por situação de domicílio no município de
São Sepé– Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE

Gráfico 09: Evolução da população por situação de domicílio no município de
Vila Nova do Sul– Ano 1997 a 2008
Fonte: IBGE
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A observação da evolução da população no período compreendido entre os anos de 1997 a
2008 revela que os municípios do COREDE Jacuí Centro possuem uma tendência de aumento da
população urbana com uma consequente diminuição da população rural. O município de Novo
Cabrais diferencia-se dos demais, pois, há uma tendência de aumento tanto da população rural como
da urbana.

Taxa de
urbanização

De forma progressiva,
a população gaúcha
vem se concentrando
nas cidades, tendo o
Estado atingido em
2000 uma taxa de
urbanização de 81,6%

Gráfico 10: Taxa de urbanização do Rio Grande do Sul e municípios da região
do COREDE Jacuí Centro – Anos 2001 a 2008
Fonte: IBGE

e no ano de 2008 um
percentual de 85,0%1.

Aliando-se aos indicadores da evolução da população apresenta-se o índice de urbanização

2

dos municípios da região, sendo que este indicador determina a percentagem da população da área
urbana em relação à população total. Neste contexto, o Rio Grande do Sul, acompanhando a
tendência brasileira, apresentou um crescimento do número de habitantes urbanos, a partir da
década de 1950, quando a taxa de urbanização do Estado era de 31,14%. Desde então, de forma
progressiva, a população gaúcha vem se concentrando nas cidades, tendo o Estado atingido em
3

2000 uma taxa de urbanização de 81,6% e no ano de 2008, um percentual de 85,0% . O gráfico 10
apresenta a evolução da taxa de urbanização do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios
componentes do COREDE Jacuí Centro.

2
3

Taxa de Urbanização – IBGE
Atlas Sócio-Econômico do Rio Grande do Sul
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A densidade demográfica dos municípios componentes do COREDE Jacuí Centro expressa
2

pelo número de habitantes por Km , revela que a região tem menor densidade comparando-se ao
2

Estado do Rio Grande do Sul uma vez que este possui 39,9 habitantes por km e a mesma possui
2

18,07 hab/km conforme apresentado na tabela 04.

Tabela 04: Densidade Demográfica – RS e COREDE Jacuí Centro (Ano 2008)
Municípios
Área (Km²)
População total
Rio Grande do Sul
268.887
10.727.937
COREDE Jacuí Centro
8.099
143.845
Cachoeira do Sul
3.735
84.629
Cerro Branco
154
4.465
Novo Cabrais
192
3.766
Paraíso do Sul
342
7.348
Restinga Seca
962
15.595
São Sepé
2.189
23.787
Vila Nova do Sul
524
4.255
Fonte: FEE Base de Variáveis COREDES (2009)

Densidade Demográfica
39,90
18,07
23,08
29,36
20,07
21,70
16,43
11,05
8,21

A distribuição da população em função da faixa etária e a análise da evolução entre os anos de
2001 a 2008 é outro ponto apresentado neste diagnóstico. Verifica-se, em nível nacional e também
estadual, um tendência de diminuição da população com idade entre 0 a 19 anos e uma tendência de
crescimento da população com faixa etária de 60 anos ou mais.
Os gráficos 11 (a, b, c, d) mostram a evolução da população do Estado do Rio Grande do Sul
considerando sua faixa etária.
(11a)

(11b)
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(11c)

(11d)

Gráfico 11 (a, b, c, d): Evolução da população do Rio Grande do Sul por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE

O gráfico 12 (a, c, d, e) apresenta a evolução da população da região do COREDE Jacuí
Centro considerando sua faixa etária.
(12a)

(12b)

(12c)

(12d)

Gráfico 12 (a, b, c, d): Evolução da população do COREDE Jacuí Centro por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 13 (a, c, d, e) apresenta a evolução da população do município de Cachoeira do Sul
considerando sua faixa etária.

(13 a)

(13 b)

(13c)

(13d)

Gráfico 13 (a, b, c, d): Evolução da população de Cachoeira do Sul por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 14 (a, c, d, e) apresenta a evolução da população do município de Cerro Branco
considerando sua faixa etária.

(14a)

(14b)

(14c)

(14d)

Gráfico 14 (a, b, c, d): Evolução da população de Cerro Branco por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 15 (a, c, d, e) apresenta a evolução da população do município de Novo
Cabrais, considerando sua faixa etária.

(15a)

(15b)

(15c)

(15d)

Gráfico 15 (a, b, c, d): Evolução da população de Novo Cabrais por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 16 (a, c, d, e) apresenta a evolução da população do município de Paraíso do Sul
considerando sua faixa etária.

(16a)

(16b)

(16c)

(16d)

Gráfico 16 (a, b, c, d): Evolução da população de Paraíso do Sul por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 17 (a, c, d, e) apresenta a evolução da população do município de Restinga Seca
considerando sua faixa etária.

(17a)

(17b)

(17c)

(17d)

Gráfico 17 (a, b, c, d): Evolução da população de Restinga Seca por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 18 (a, b, c, d) apresenta a evolução da população do município de São Sepé,
considerando sua faixa etária.

(18a)

(18b)

(18c)

(18d)

Gráfico 18 (a, b, c, d): Evolução da população de São Sepé por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE
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O gráfico 19 (a, b, c, d) apresenta a evolução da população do município de Vila Nova do Sul
considerando sua faixa etária.

(19a)

(19b)

(19c)

(19d)

Gráfico 19 (a, b, c, d): Evolução da população de Vila Nova do Sul por faixa etária (2001 a 2008)
Fonte: IBGE

A evolução da população na região do COREDE Jacuí Centro vem apresentando um novo
padrão demográfico caracterizado pela redução da taxa de crescimento populacional e por
transformações profundas na composição de sua estrutura etária, com um significativo aumento do
contingente de idosos. De acordo com o IBGE (2007), observa-se este nova distribuição demográfica
em nível de país, sendo que esta tendência será reforçada quando se considerar uma projeção da
população.
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3.2.3 Gestão Econômica
A região do COREDE Jacuí Centro caracteriza-se, fundamentalmente, como agropastoril com
forte predominância de produção da pecuária bovina e do cultivo do arroz, soja e fumo. As
especializações da região são em número reduzido e, no ano de 2006, a região participou com um
4

percentual de 0,85 do PIB (Produto Interno Bruto) no Estado do Rio Grande do Sul.
O PIB regional apresentou taxa média de crescimento do índice de volume do PIB em torno de
0,6%, considerando-se a série histórica entre 1997 e 2006, sendo o ano base 2002. Em relação ao
5

PIB per capita , considerando o mesmo período anterior, observou-se um crescimento de 0,2% no
seu índice de volume tendo 2002 o ano base.

4

Produto interno bruto Total dos bens e serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes sendo, portanto, a soma
dos valores adicionados pelos diversos setores acrescida dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na
valoração da produção. Por outro lado, o produto interno bruto é igual à soma dos consumos finais de bens e serviços
valorados a preço de mercado sendo, também, igual à soma das rendas primárias. Pode, portanto, ser expresso por três
óticas: a) do lado da produção - o produto interno bruto é igual ao valor da produção menos o consumo intermediário, mais os
impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos no valor da produção; b) do lado da demanda - o produto interno
bruto é igual à despesa de consumo final mais a formação bruta de capital fixo, mais a variação de estoques, mais as
exportações de bens e serviços, menos as importações de bens e serviços; c) do lado da renda - o produto interno bruto é
igual à remuneração dos empregados mais o total dos impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação, mais
o rendimento misto bruto mais o excedente operacional bruto (PRODUTO Interno Bruto dos Municípios. Série Estudos
Metodológicos número 29. IBGE: Rio de Janeiro, 2008).
5
Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) é o resultado do PIB dividido pelo número de habitantes do País ou
Unidades da Federação. Se ocorrer o crescimento do PIB per capita, isso significa que cada habitante está tendo acesso a
uma renda média maior ou superior à que foi comparada. Representa também aumento ao acesso médio a bens e serviços
(PRODUTO Interno Bruto dos Municípios. Série Estudos Metodológicos número 29. IBGE: Rio de Janeiro, 2008).
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6

De acordo com o estudo Rumos 2015 , a região do
COREDE Jacuí Centro possui sua estrutura produtiva
dominada pelo comércio e serviços visto que estes
corresponderam no ano de 2006 a 61,44% do valor

O ensino de nível superior

7

adicionado bruto (VAB). No entanto, o setor de serviços não
possui autonomia de crescimento em si mesmo com exceção

ou técnico pode vir a

de algumas atividades como o turismo (a exemplo dos

representar uma

COREDES Litoral, Serra e Hortênsias) e do ensino

especialização para a

universitário (a exemplo de Santa Maria, no COREDE

região.

8

Central) . Destaca-se, neste último exemplo, a emergente
realidade do ensino superior no município de Cachoeira do
Sul que, atualmente, conta com unidades educacionais da

Universidade Luterana do Brasil, Universidade Aberta do Brasil – UAB, Pólo Regional da
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS bem como a forte presença de cursos
técnicos capitaneados pelas presenças do Instituto Federal Farroupilha, Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, entre
outros. Reforça-se, também, a presença de pólos de ensino a distância como, por exemplo, da
Faculdade Internacional de Curitiba e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, entre
outros.
O ensino de nível superior ou técnico pode vir a representar uma especialização para a região,
ou seja, significa inserção nos mercados externos à região com atração de pessoas de outras
localidades e, consequentemente, entrada de investimentos.
Analisando-se, ainda, o valor adicionado bruto (VAB), no ano de 2006, o setor agropecuário
correspondeu a 23,83%. Mesmo com um percentual inferior ao setor de serviços, verifica-se a
significância deste setor, uma vez que a região possui a presença de várias cadeias agroindustriais,
mesmo com maior representatividade estadual na produção primária do que na secundária, sendo
estas:
―arroz (com 7% da produção primário do Estado e 6,7% do
processamento);

soja

(2%

da

produção

primária

e

1%

do

processamento estadual; bovinos 3,3% dos efetivos e 1,2 do
processamento estadual) e madeira e móveis (4% da extração, 1,4%
do processamento e 2,1 de móveis do Estado)‖

9

6

SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. Estudo de Desenvolvimento Regional e Logística para o
Estado do Rio Grande do Sul – Rumos 2015 (volumes 1, 2 3, 4, 5 e Relatório Síntese). Porto Alegre, 2006.
7
Valor adicionado Valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição
ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor da produção e o consumo
intermediário absorvido por essas atividades
8
PORSE, Alexandre Alves (coord.); ROSA, Joal de Azambuja; PORTO, Rogerio Ortiz. Desenvolvimento Regional e
Disparidades Regionais no Rio Grande do Sul: sugestões de linhas para dinamização de regiões de menor desenvolvimento
relativo. Porto Alegre: FEE, 2008.
9

SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO. Estudo de Desenvolvimento Regional e Logística para o
Estado do Rio Grande do Sul – Rumos 2015 (volumes 1, 2 3, 4, 5 e Relatório Síntese). Porto Alegre, 2006.
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A participação da indústria, no ano de 2006, em
termos de valor adicionado bruto refere-se a um percentual
de 14,73%. Em termos de percentuais futuros, acredita-se
em uma maior participação do setor da indústria no valor
adicionado bruto, visto que se instalou no município de
Cachoeira do Sul a maior empresa de produção de
biodiesel do país, Granol S/A. Esta indústria, além de
impactar os resultados da produção industrial, terá papel

Granol em Cachoeira do Sul,

fundamental para o crescimento do cultivo de soja,

papel fundamental para o

especialmente na região central do Estado, englobando os

crescimento do cultivo de soja.

municípios do COREDE Jacuí Centro.
Devem ser considerados, portanto, com grande atenção os aspectos ambientais, pois, de
acordo com o estudo realizado EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)
denominado ―aquecimento global e a nova geografia da produção‖, a região sul do país deverá
experimentar uma redução das geadas, tornando-se propícia a produção de mandioca, café e canade-açúcar, e não mais da soja, já que a região ficará sujeita a estresses hídricos.
Mesmo contando com um manancial de água proveniente de duas importantes bacias
hidrográficas, do Baixo Jacuí e do Vacacaí/Vacacaí Mirim, além da presença de lençóis aquíferos,
haverá necessidade de ações estratégicas no sentido de desenvolvimento de mecanismos de coleta
e armazenagem de água. Em termos globais, ¾ da terra são cobertos por água, no entanto apenas
2,493% referem-se a água doce. O uso da água está alocado em 70% destinado à agricultura, 22%
para a indústria e 2% para o consumo humano.
Neste sentido, é premente a definição de ações relativas ao uso dos recursos naturais para
que haja manutenção e desenvolvimentos sustentável das atividades produtivas da região, a saber,
significativamente agrícolas.
Assim, o desempenho econômico da região do COREDE Jacuí Centro passa pela revisão de
todos os aspectos dos setores produtivos e também dos aspectos sociais. Atualmente a região
10

classifica-se como uma região em dificuldade , pois apresenta indicadores sócio econômicos baixos
ligando-se a uma gênese de pobreza. Conforme o estudo, as causas prováveis de seu desempenho
estão ligadas a mercados internos pobres e grande distância de outros; baixo grau de
empreendedorismo; baixo potencial de inovações; fortes movimentos emigratórios, deficientes
estruturas socioeconômicas disponibilizadas; indicadores sociais deficientes, empobrecimento da

10

De acordo com a classificação proposta pelo Estudo de Desenvolvimento Regional e Logística para o Estado do Rio Grande
do Sul – Rumos 2015 que organiza as regiões dos COREDES em: dinâmicos, estáveis, emergentes, em transição e em
dificuldades.
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população; baixos investimentos per capita e atratividade; baixo potencial e restrições ambientais; e
baixa governança.
No sentido de fazer frente à necessidade de desenvolvimento e crescimento da região Jacuí
Centro, o estudo ―Desenvolvimento Regional e Disparidades Regionais no Rio Grande do Sul:
sugestões de linhas para dinamização de regiões de menor desenvolvimento relativo‖ apresenta
sugestões para capacitação competitiva da região em que o COREDE Jacuí Centro se encontra, bem
como para a geração de dinamismo e crescimento e consequente superação do atraso. As sugestões
são as seguintes:
 Incentivo a algumas linhas de produtos como forma de substituir atividades
inviáveis (exemplo: grãos por fruticultura nas pequenas propriedades) seja como
forma de complementar atividades principais já desenvolvidas (exemplo: florestas
em áreas menos nobre dos estabelecimentos ou inadequadas topograficamente);
 estímulo à diversificação da pauta de produtos através de programas do
Estado como, por exemplo, alguns já em andamento de florestamento e
fruticultura;
 integração na cadeia de produção seguindo o modelo de carnes de frangos e
suínos, dos laticínios e do fumo;
 foco no mercado internacional e ação cooperada para atingi-lo;
 estimula a uma mudança tecnológica radical nas culturas de seco,
consubstanciada na irrigação;
 estímulo à produção de milho, pois é matéria-prima estratégica para o
garantir a expansão no Rio Grande do Sul a indústria de carnes (aves e suínos)
ameaçada, atualmente, pela existência de acesso á melhores condições de
acesso á matéria-prima na região Centro-Oeste do país; e
 operação do fundo de financiamento através de programas já em andamento,
como é o caso da fruticultura e silvicultura, ou outros que venham a surgir.
A partir das constatações levantadas por estudos já realizados da região do Jacuí Centro,
apresentam-se os dados relativos aos aspectos econômicos.

“O desempenho econômico da região do COREDE Jacuí Centro passa pela revisão
de todos os aspectos dos setores produtivos e também dos aspectos sociais.
Atualmente a região classifica-se como uma região em dificuldade”.
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Setor Primário

A região do COREDE Jacuí Centro, por sua
condição agropastoril, necessita de análises detalhadas
do setor primário, considerando o cultivo em lavouras
permanentes

e

temporárias,

atividades

pecuárias,

agroindústrias, extração vegetal e produtos de origem
animal.
Apresenta-se, desta forma, na tabela 05 o número
de estabelecimentos agropecuários por condição legal e
sua área em hectares. Considerando-se que a região do COREDE Jacuí Centro ocupa uma área de
809.860 hectares, infere-se que 83,23 % da referida área é ocupada pelos estabelecimentos
agropecuários.

Tabela 05: Número e Área Dos Estabelecimentos Agropecuários por Condição Legal
TERRAS PRÓPRIAS – CENSO 2006
Nº ESTAB AGROPECUÁRIOS (UNID)
Rio Grande Do Sul

ÁREA ESTAB AGROPECUÁRIOS (Ha)

370.827

16.164.761

COREDE Jacuí Centro

8.492

494.419

Cachoeira Do Sul

2.628

239.072

Cerro Branco

663

8.899

Novo Cabrais

579

8.520

Paraíso Do Sul

811

15.180

Restinga Seca

1.520

54.919

São Sepé

1.649

134.405

642

33.424

Vila Nova Do Sul

TERRAS CONCEDIDAS POR ÓRGÃO FUNDIÁRIO AINDA SEM TITULAÇÃO DEFINITIVA
Nº ESTAB AGROPECUÁRIOS (UNID)
Rio Grande Do Sul

ÁREA ESTAB AGROPECUÁRIOS (Ha)

7.843

176.175

26

965

Cachoeira Do Sul

5

398

Cerro Branco

*

*

Novo Cabrais

1

*

Paraíso Do Sul

4

15

Restinga Seca

4

29

São Sepé

9

497

Vila Nova Do Sul

3

26

COREDE Jacuí Centro

TERRAS POR ARRENDATÁRIO
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Nº ESTAB AGROPECUÁRIOS (UNID)
Rio Grande Do Sul

ÁREA ESTAB AGROPECUÁRIOS (Ha)

59.829

3.063.961

2.433

135.158

Cachoeira Do Sul

663

64.640

Cerro Branco

146

695

Novo Cabrais

323

4.568

Paraíso Do Sul

309

2.707

Restinga Seca

383

12.725

São Sepé

474

41.024

Vila Nova Do Sul

135

8.799

COREDE Jacuí Centro

TERRAS POR PARCEIRO – CENSO 2006
Nº ESTAB AGROPECUÁRIOS (UNID)
Rio Grande Do Sul

ÁREA ESTAB AGROPECUÁRIOS (Ha)

17.948

397.348

COREDE Jacuí Centro

446

22.664

Cachoeira Do Sul

167

14.622

Cerro Branco

60

620

Novo Cabrais

18

102

Paraíso Do Sul

57

626

Restinga Seca

48

1.576

São Sepé

72

4.667

Vila Nova Do Sul

24
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TERRAS POR OCUPANTE – CENSO 2006
Nº ESTAB AGROPECUÁRIOS (UNID)
Rio Grande Do Sul

ÁREA ESTAB AGROPECUÁRIOS (Ha)

30.243

397.244

1.040

12.784

Cachoeira Do Sul

306

4.893

Cerro Branco

107

665

Novo Cabrais

68

502

Paraíso Do Sul

59

439

Restinga Seca

101

986

São Sepé

222

3.055

Vila Nova Do Sul

177

2.244

COREDE Jacuí Centro

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário (2006)
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O Rio Grande do Sul, em termos de lavouras permanentes, destaca-se na produção de uva,
laranja, maçã, pêssego, tangerina e banana. O gráfico 20 apresenta dados relativos à área plantada e
área colhida, em hectares, no ano de 2008.

Gráfico 20: Lavoura Permanente – Área Plantada e Área Colhida no Rio Grande do
Sul em hectares (2008)
Fonte: FEE Dados

Rio Grande do Sul:
Nas lavouras
permanentes, destaque
para o cultivo de
Laranja, Uva e Maçã
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A produção advinda da lavoura permanente, no Rio Grande do Sul, é demonstrada também em
função da quantidade produzida em toneladas e do valor da produção expresso em mil reais
conforme apresentado nos gráficos 21 e 22.

Gráfico 21: Lavoura Permanente – Quantidade Produzida no Rio Grande do Sul em
Toneladas (2008)
Fonte: FEE Dados

Gráfico 22: Lavoura Permanente – Valor da Produção no Rio Grande do Sul em Mil
Reais (2008)
Fonte: FEE Dados
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A

análise

dos

gráficos

permite a identificação de uma
produção de 776.964 toneladas
de uva com um valor de produção
de R$ de 504.477.000,00, seguida
pela produção de maçã, com
aproximadamente

515.000

toneladas e um valor de produção
correspondente
373.653.000,00.

a
O

R$
terceiro

produto identificado é a laranja,
com uma produção de 335.366
toneladas e um valor de produção
R$ 166.643.000,00. Com uma

Gráfico 23: Lavoura Permanente – Área Plantada e Área Colhida na região
do COREDE Jacuí Centro em hectares (2008)
Fonte: FEE Dados

menor significância, apresenta-se
a tangerina, com uma produção de 149.894 toneladas e valor de produção em torno de R$
139.848.000. Uma menor expressividade é atribuída aos demais produtos, a saber: banana, figo,
limão, noz e pêssego.
A região do COREDE Jacuí Centro possui uma maior representatividade na produção de noz
(fruto seco), visto a existência de maior área destinada a este cultivo sendo 603 hectares. A laranja
também aparece em destaque quando se considera área plantada, pois destinam-se 374 hectares
para esta produção. Salienta-se, no entanto, que apesar da produção de laranja aparecer como a
segunda maior em termos de área plantada, são contabilizados neste indicador as áreas de cultivo
doméstico sem fins de comercialização (gráfico 23).

A região do COREDE Jacuí Centro possui
uma maior representatividade na
produção de noz (fruto seco), visto a
existência de maior área destinada a este
cultivo.
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Os gráficos 24 e 25 apresentam a quantidade produzida e o valor de produção resultante dos
cultivos em lavouras permanentes.
A laranja monta 5.273 toneladas produzidas e estima-se um valor de produção de R$
1.899.99,00, seguida pela produção de tangerina, com uma quantidade de produção de 884
toneladas e um valor de produção de R$ 647.000,00. A terceira produção em lavouras permanentes é
a da uva com 583 toneladas produzidas e um valor de produção de 583.000,00 aproximadamente. As
demais produções apresentam menor representatividade em toneladas produzidas.

Gráfico 24: Lavoura Permanente – Quantidade Produzida na região do COREDE Jacuí
Centro em Toneladas (2008)
Fonte: FEE Dados

Gráfico 25: Valor da Produção na região do COREDE Jacuí Centro em Mil Reais
(2008)
Fonte: FEE Dados
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Os municípios do COREDE Jacuí Centro possuem participação inferior a 1%, considerando a
área destinada à lavoura permanente na região em relação à área cultivada no Estado do Rio Grande
do Sul conforme mostra a tabela 06.
Tabela 06: Evolução da Participação Regional da Lavoura Permanente no RS em área plantada e área colhida (%)
Brasil,
Unidade da
Federação e
Município

Lavoura
permane
nte

Variável X Ano
Área plantada (Hectares)
2005

2006

2007

Área colhida (Hectares)
2008

2005

2006

2007

2008

RS

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cachoeira do
Sul

Total

0,4594%

0,4508%

0,4463%

0,4478%

0,4993%

0,4792%

0,4712%

0,4714%

Cerro Branco

Total

0,0418%

0,0414%

0,0410%

0,0412%

0,0454%

0,0441%

0,0433%

0,0433%

Novo Cabrais

Total

0,0292%

0,0290%

0,0287%

0,0288%

0,0317%

0,0308%

0,0303%

0,0303%

Paraíso do Sul

Total

0,0544%

0,0539%

0,0534%

0,0536%

0,0591%

0,0573%

0,0564%

0,0564%

Restinga Seca

Total

0,1047%

0,1039%

0,1029%

0,1032%

0,1138%

0,1104%

0,1086%

0,1086%

São Sepé

Total

0,0795%

0,0795%

0,0787%

0,0767%

0,0858%

0,0845%

0,0831%

0,0807%

Vila Nova do
Sul

Total

0,0160%

0,0221%

0,0275%

0,0305%

0,0174%

0,0235%

0,0291%

0,0321%

Fonte: FEE Dados

As lavouras temporárias, por sua vez, apresentam para o Rio Grande do Sul dados que
revelam a supremacia do cultivo de soja seguido de milho, arroz e trigo. Destinam-se ao cultivo de
soja 3.804.425 hectares de terra (área plantada e colhida); para o cultivo do milho, 1.385.998
hectares plantados e 1.372.768 colhidos; para o arroz, 1.065.633 hectares plantados e colhidos
1.065.357 (gráfico 26)

Gráfico 26: Lavoura Temporária – Área Plantada e Área Colhida no Rio
Grande do Sul em hectares (2008)
Fonte: FEE Dados
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Considerando a quantidade produzida, observa-se que a soja é responsável por 7.679.939
toneladas; o arroz, por 7.679.939; o milho, por 5.231.885; o trigo, com 2.198.902, conforme
demonstrado no gráfico 27.

Gráfico 27: Lavoura Temporária – Quantidade Produzida no Rio Grande do
Sul em Toneladas (2008)
Fonte: FEE Dados

Os valores de produção são apresentados no gráfico 28, no qual se pode verificar que a
produção de soja é a responsável pelo maior valor de produção, R$ 5.496.842,00; seguida pelo arroz,
com valor de produção R$ 4.140.344,00; o fumo, com R$ 2.114.657 e o milho, com valor de produção
R$ 2.035.603,00. Observa-se, neste item, que o fumo, em termos de toneladas colhidas, fica em
sexto lugar em relação aos demais cultivos, mas, quando considerado o valor de produção, fica em
terceiro lugar, perdendo apenas para a soja e o arroz. O gráfico 28 apresenta os valores de produção.

Gráfico 28: Lavoura Temporária – Valor de Produção no Rio Grande do Sul
em Toneladas (2008)
Fonte: FEE Dados
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A região do COREDE Jacuí Centro destina uma área plantada de 94.950 hectares para o
cultivo de soja; 83.488, para o arroz; 18.410, para o milho; 16.280, para o trigo e 9.054, para o fumo
(gráfico 29). O gráfico 30 apresenta a quantidade produzida onde se observa um total de 570.967
toneladas de arroz (em casca), 200.396 toneladas de soja, 42.630 toneladas de mandioca, 42.296
toneladas de milho e 20.081 toneladas de fumo.
O valor de produção é apresentado no gráfico 31 em que se verifica o valor de produção do
arroz, perfazendo R$ 299.495.000,00 aproximadamente. A soja possui um valor de R$
140.419.000,00; o fumo, de R$ 11.697.000,00; a mandioca, de R$ 18.552.000 e o milho, R$
17.641.000.

Gráfico 29: Lavoura Temporária – Área Plantada e Área Colhida na região do
COREDE Jacuí Centro em hectares (2008)

Fonte: FEE Dados

As lavouras temporárias
de soja e arroz são
destaques em
quantidade de área
plantada e colhida no
COREDE Jacuí Centro

60

Alerta-se, novamente, para a questão do cultivo do fumo que, em termos de toneladas colhidas
fica em sexto lugar, considerando um ranking de produtos cultivados. Por outro lado, em termos de
valor de produção, o fumo passa a terceiro lugar em relação aos demais cultivos.

Gráfico 30: Lavoura Temporária – Quantidade Produzida na região do
COREDE Jacuí Centro em toneladas (2008)
Fonte: FEE Dados

Gráfico 31: Lavoura Temporária – Valor da produção na região do COREDE
Jacuí Centro em mil reais (2008)
Fonte: FEE Dados

61

A lavoura temporária da região do COREDE Jacuí Centro apresenta estabilidade em vista dos
percentuais apresentados na série histórico da tabela 07, sendo que representa aproximadamente
2,88% da área estadual destina a este fim.

Tabela 07: Evolução da Participação Regional da Lavoura Temporária no RS em área plantada e área colhida (%)
(2005 a 2008)
Variável X Ano
Brasil, Unidade da
Federação e Município

Área plantada (Hectares)
2005

Rio Grande do Sul
Cachoeira do Sul - RS
Cerro Branco - RS
Novo Cabrais - RS
Paraíso do Sul - RS
Restinga Seca - RS
São Sepé - RS
Vila Nova do Sul - RS
COREDE Jacuí Centro

Área colhida (Hectares)

2006

2007

2008

2005

2006

2007

2008

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1,30%

1,30%

1,31%

1,30%

1,34%

1,32%

1,31%

1,30%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%

0,07%

0,07%

0,07%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,09%

0,10%

0,10%

0,10%

0,14%

0,15%

0,15%

0,15%

0,12%

0,15%

0,15%

0,15%

0,41%

0,41%

0,42%

0,43%

0,42%

0,41%

0,42%

0,43%

0,77%

0,73%

0,68%

0,72%

0,83%

0,74%

0,68%

0,71%

0,09%

0,09%

0,10%

0,11%

0,10%

0,09%

0,10%

0,11%

2,87%

2,86%

2,85%

2,89%

2,96%

2,89%

2,85%

2,88%

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA

Ainda, no estudo do setor primário, apresentam-se os dados referentes ao rebanho da região,
sua evolução histórica e o comparativo com o Rio Grande do Sul. Para cada município da região
representa-se graficamente a evolução do número de animais do rebanho.O município de Cachoeira
do Sul apresenta queda na criação de bovinos e possui uma tendência de crescimento na criação de
galos, frangas, frangos e pintos.
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Gráfico 32a: Evolução do rebanho no município de Cachoeira do Sul em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados

Verifica-se a evolução quase nula na criação de suínos e equinos; os caprinos, no entanto,
juntamente com os coelhos, registraram grande alta a partir de 2003.

Gráfico 32b: Evolução do rebanho no município de Cachoeira do Sul em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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Em Cerro Branco, encontra-se tendência de crescimento na criação de bovinos, caprinos e
ovinos. As demais criações apresentam tendência de decréscimo ou estagnação. O gráfico 33
apresenta essa evolução. Infere-se que alguns rebanhos não possuem significação econômica visto o
reduzido número de cabeças, como, por exemplo, o rebanho de caprinos e ovinos.

Gráfico 33: Evolução do rebanho no município de Cerro Branco em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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O gráfico 34 apresenta a evolução do rebanho para o município de Novo Cabrais, podendo-se
identificar tendências de crescimento no rebanho suíno. Os demais apresentam uma tendência de
declino ou estagnação.

Gráfico 34: Evolução do rebanho no município de Novo Cabrais em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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O gráfico 35 apresenta os dados do rebanho do município de Paraíso do Sul.

Gráfico 35: Evolução do rebanho no município de Paraíso do Sul em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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A evolução do rebanho de Restinga Seca é apresentada no gráfico 36, denotando tendência de
crescimento no rebanho de bovinos e bubalinos, sendo que os demais possuem tendência de
decréscimo ou de estabilidade.

Gráfico 36: Evolução do rebanho no município de Restinga Seca em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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O rebanho de São Sepé apresenta tendência de crescimento de bovinos e de suínos (em
números mais discretos). Verifica-se que o rebanho de bubalinos é insignificante, existindo apenas 50
cabeças aproximadamente.

Gráfico 37: Evolução do rebanho no município de São Sepé em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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Por fim, apresenta-se o rebanho de Vila Nova do Sul, com uma representatividade maior na criação
de bovinos e também de ovinos conforme gráfico 38.

Gráfico 38: Evolução do rebanho no município de Vila Nova do Sul em cabeças (2000 a 2008)
Fonte: FEE Dados
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Mercado de Trabalho

A

análise

econômica

deve,

necessariamente,

passar pela busca e interpretação de dados relativos ao
mercado de trabalho. Os dados relativos ao emprego,
tanto formal quanto informal, possibilitam o cálculo do
quociente locacional que designa como uma fórmula de
identificar as especializações de uma região. Neste
relatório inicial, são apresentados os dados puros sobre o
emprego da mão-de-obra, deixando-se, para um segundo
momento do trabalho, a identificação do referido indicador
de especialização regional.

Tabela 08: Participação (%) do Emprego formal por setores de atividade na região do COREDE Jacuí Centro —2007
Indústria

COREDE e
Municípios

Extrativa
Mineral

Transformação

Serviços
Industriais
e de
Utilidade
Pública

Serviços

Construção Civil

Total

Comércio

Administra
ção
Pública

Demais
Setores

Total

Agrop
ecuária

Outros
/
Ignora
dos

Total

COREDE Jacuí
Centro

0,22

26,99

0,97

3,34

31,52

18,99

13,49

32,89

65,37

3,10

- 100,00

Cachoeira do
Sul

0,62

20,37

1,42

2,96

25,36

24,93

18,11

20,75

63,79

10,84

- 100,00

0,68

20,56

1,90

1,91

25,06

26,68

13,84

24,00

64,51

10,42

- 100,00

-

4,57

-

-

4,57

20,43

54,27

15,24

89,94

5,49

- 100,00

-

2,11

-

-

2,11

20,68

56,54

6,33

83,54

14,35

- 100,00

-

20,44

-

1,91

22,34

20,98

39,24

15,53

75,75

1,91

- 100,00

-

29,44

0,52

5,07

35,02

21,31

19,24

15,32

55,88

9,10

- 100,00

0,07

17,11

0,54

7,16

24,87

21,98

22,59

15,23

59,80

15,33

- 100,00

Cerro Branco
Novo Cabrais
Paraíso do Sul
Restinga Seca
São Sepé
Vila Nova do
Sul

Fonte: FEE Dados

Entendendo a região do COREDE Jacuí Centro e, especificamente, seus municípios
como base para análise, verifica-se que 31,52% do emprego formal acontece no setor industrial; o
setor de serviços ocupa 63,57% da mão-de-obra e a agropecuária 3,10%, sendo que, em todos os
municípios do COREDE Jacuí Centro, há concentração do emprego formal no setor de serviços. No
setor da indústria o maior percentual é direcionado à indústria de transformação e, no setor de
serviços, há uma participação maior do ramo de comércio em termos de emprego formal.
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A tabela 09 apresenta o número de empregos formais, considerando o gênero e o ramos de
atividade, nos municípios da região do COREDE Jacuí Centro, em 31 de dezembro de 2008.

Tabela 09: Número de empregos formais em 31 de dezembro de 2008 nos município da região do
COREDE Jacuí Centro
CACHOEIRA DO SUL
Indicadores
Total das Atividades

Masculino

Feminino

Total

7893

4808

12701

Extrativa Mineral

89

3

92

2185

419

2604

Serviços Industriais de Utilidade Pública

204

33

237

Construção Civil

212

1

213

Comércio

2041

1477

3518

Serviços

1435

1522

2957

496

1275

1771

1231

78

1309

Indústria de Transformação

Administração Pública
Agropecuária
Idade de 16 a 24 anos

1412

881

2293

Masculino

Feminino

Total

125

162

287

CERRO BRANCO
Feminino
Total das Atividades

0

0

0

10

4

14

Serviços Industriais de Utilidade Pública

0

0

0

Construção Civil

0

0

0

Comércio

27

36

63

Serviços

20

26

46

Administração Pública

54

96

150

Agropecuária

14

0

14

Extrativa Mineral
Indústria de Transformação

Idade de 16 a 24 anos

11

22

33

Masculino

Feminino

Total

88

87

175

NOVO CABRAIS
Feminino
Total das Atividades

Extrativa Mineral

0

0

0

Indústria de Transformação

0

2

2

Serviços Industriais de Utilidade Pública

0

0

0

Construção Civil
Comércio

0

0

0

27

13

40

6

4

10

Administração Pública

38

61

99

Agropecuária

17

7

24

Serviços

Idade de 16 a 24 anos

13

19

32

71

PARAISO DO SUL
Feminino
Total das Atividades

Masculino

Feminino

Total

220

214

434

0

0

0

81

75

156

Serviços Industriais de Utilidade Pública

0

0

0

Construção Civil

4

0

4

Comércio

48

31

79

Serviços

18

44

62

Administração Pública

63

63

126

6

1

7

Extrativa Mineral
Indústria de Transformação

Agropecuária

33

40

73

Masculino

Feminino

Total

1085

656

1741

Idade de 16 a 24 anos

RESTINGA SECA
Feminino
Total das Atividades

3

0

3

476

54

530

6

4

10

Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade Pública

30

3

33

Comércio

235

193

428

Serviços

102

181

283

64

210

274

169

11

180

Construção Civil

Administração Pública
Agropecuária

Idade de 16 a 24 anos

200

91

291

Masculino

Feminino

Total

2123

1069

3192

SÃO SEPE
Feminino
Total das Atividades

Extrativa Mineral
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade Pública

3

0

3

466

50

516

13

3

16

Construção Civil

271

8

279

Comércio

421

300

721

Serviços

245

243

488

Administração Pública

228

438

666

Agropecuária

476

27

503

Idade de 16 a 24 anos

296

118

414

72

VILA NOVA DO SUL
Feminino

Masculino

Feminino

Total

330

134

464

Total das Atividades

Extrativa Mineral

28

0

28

Indústria de Transformação

97

3

100

Serviços Industriais de Utilidade Pública

1

0

1

Construção Civil

1

0

1

Comércio

66

35

101

Serviços

11

8

19

Administração Pública

90

85

175

Agropecuária

36

3

39

44

Idade de 16 a 24 anos

16
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Fonte: RAIS/2008 - MTE

Observa-se que, em todos os municípios da região, há forte concentração do emprego formal
nas atividades de comércio e serviços como anteriormente já constatado. Chama-se atenção, no
entanto, para o fato da expressiva significância do emprego formal na administração pública.
A tabela 10 apresenta a remuneração média dos empregos formais, considerando a atividade
nos municípios da região do COREDE Jacuí Centro. Pode-se verificar que as maiores taxas de
remuneração são obtidas nas atividades de ―serviços industriais de utilidade pública‖, ―serviços‖ e
―administração pública‖.

Tabela 10: Remuneração média de empregos formais em 31 de dezembro de 2008

Total das Atividades

Cachoeira
do Sul

Cerro
Branco

Novo
Cabrais

Paraíso do
Sul

Restinga
Seca

São Sepé

Vila Nova
do Sul

958,36

1046,2

948,53

989,3

967,76

1029

1008,7

Extrativa Mineral

987,26

0

0

0

913

815

1176,25

Indústria de Transformação

850,88

629,51

499,4

730,67

716,29

1326,6

874,4

1713,09

0

0

0

3182,63

2565,28

2711,07

Construção Civil

759,46

0

0

581,99

548,81

1372,99

378,51

Comércio

793,42

647,53

680,38

617,63

737,03

782,38

820,38

Serviços

1209,11

1552,3

571,46

1617,83

1262,98

1183,58

1961,02

Administração Pública

1087,16

1128,38

1180,54

1272,78

1693,62

1093,05

1154,89

775,02

713,95

619,18

689,99

635,38

604,88

547,24

Serviços Industriais de
Utilidade Pública

Agropecuária
Idade de 16 a 24 anos
Fonte: RAIS/2008 - MTE

641,8

621,31

601,68

636,17

633,41

740,46

724,3
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Retorno de ICMS
O retorno de tributos para os municípios configurase em uma importante receita. Quanto a isto, observa-se
que a região do COREDE Jacuí Centro apresentou
crescimento, em termos de moeda corrente, no retorno de
ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços). A tabela 11 apresenta a evolução dos valores de
retorno do ICMS.
De extrema importância é o acompanhamento dos fatores utilizados no retorno deste tributo
uma vez que o índice utilizado pode ser reflexo de períodos de queda do imposto o que implicará em
retornos inferiores ao que seria possível.
Tabela 11: Evolução do valor de retorno de ICMS (2003 a 2008)
2003

2004

2005

2006

2007

2008

COREDE Jacuí
Centro

R$ 24.967.390,64

R$ 26.083.513,85

R$ 31.399.862,00

R$ 32.946.422,90

R$ 33.682.558,42

R$ 40.474.603,76

Cachoeira do Sul

R$ 11.943.308,44

R$ 12.355.116,09

R$ 14.121.498,99

R$ 15.106.584,01

R$ 15.897.440,52

R$ 19.287.000,80

R$ 772.226,58

R$ 850.298,80

R$ 1.158.551,55

R$ 1.218.871,91

R$ 1.377.239,69

R$ 1.648.126,89

Cerro Branco
Novo Cabrais

R$ 960.792,30

R$ 1.100.999,54

R$ 1.309.496,50

R$ 1.550.049,10

R$ 1.618.707,18

R$ 1.750.245,45

Paraíso do Sul

R$ 1.547.899,09

R$ 1.589.918,69

R$ 1.942.225,02

R$ 2.104.246,09

R$ 2.168.998,83

R$ 2.532.868,98

Restinga Seca

R$ 3.809.354,24

R$ 3.962.960,40

R$ 4.832.221,30

R$ 4.633.718,54

R$ 4.610.514,60

R$ 5.429.022,72

São Sepé

R$ 4.908.936,34

R$ 5.248.195,38

R$ 6.759.344,49

R$ 7.021.272,05

R$ 6.593.182,56

R$ 8.127.702,81

Vila Nova do Sul

R$ 1.024.873,65

R$ 976.024,95

R$ 1.276.524,15

R$ 1.311.681,20

R$ 1.416.475,04

R$ 1.699.636,11

Fonte: Balanço anual dos municípios - TCE

3.4.4 Valor Adicionado Bruto

O valor adicionado bruto refere-se ao valor que a atividade agrega aos bens e serviços
consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas
atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário
absorvido por essas atividades.
Assim, é possível observar na tabela 12 que o valor adicionado bruto do Estado do Rio Grande
do Sul compõe-se dos seguintes percentuais: 62,57% no setor de serviços; 28,16% no setor da
indústria e 9,27% no setor agropecuário. Nos municípios da região do COREDE Jacuí Centro,
verifica-se que, em sua maioria, a predominância na composição do valor adicionado bruto provém
do setor de serviços, da mesma forma que no Estado. Ressalta-se o município de Novo Cabrais que
concentra 50,04% deste índice no setor agropecuário. Tendo a região uma característica agropastoril,
o valor adicionado bruto no setor agropecuário supera o percentual do Estado em todos os
municípios.
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Tabela 12: Estrututa (%) do Valor Adicionado Bruto — 1997-2006
Estado e Municípios

COREDES

Agro

Ind

Serv

9,27

28,16

62,57

RS

-

-

Jacuí Centro

23,83

14,73

61,44

Cachoeira do Sul

Jacuí Centro

17,32

13,86

68,82

Cerro Branco

Jacuí Centro

46,33

5,10

48,56

Novo Cabrais

Jacuí Centro

50,04

4,42

45,53

Paraíso do Sul

Jacuí Centro

44,37

10,12

45,51

Restinga Seca

Jacuí Centro

31,21

15,72

53,07

São Sepé

Jacuí Centro

26,07

18,79

55,14

Jacuí Centro

20,66

29,84

49,49

Vila Nova do Sul
Fonte: FEE Dados

Produto Interno Bruto
O Produto interno bruto refere-se ao total dos bens
e

serviços

residentes
adicionados

produzidos

pelas

sendo,

portanto,

pelos

diversos

unidades

a

soma

setores,

produtoras
dos

valores

acrescida

dos

impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não
incluídos na valoração da produção.
A região do COREDE Jacuí Centro apresentou
queda na participação do PIB no Estado, passando de
1,04%, no ano de 1997, para 0,85%, no ano de 2006. O decréscimo deste indicador revela a menor
geração de riquezas na região. Este fator, somado a outros relativos aos aspectos sociais, dá à
região uma característica de pobreza, colocando-a em uma situação de dificuldade o que minimiza o
capital social, humano e econômico existentes.
Tabela 13: Participação (%) do PIB no Estado — 1997-2006
Estado e
COREDES
Jacuí
Centro

PIB1997 PIB1998 PIB1999 PIB2000 PIB2001 PIB2002 PIB2003 PIB2004 PIB2005 PIB2006
1,04

1,06

1,04

0,94

0,98

0,92

0,96

0,93

0,82

0,85

Ao analisar os dados econômicos da região, pode-se depreender que há uma conjunção de
fatores que a colocam entre as mais pobres do Estado. Situação esta que será revertida no momento
em que os atores regionais verificarem ações estratégicas consistentes que promovam o
desenvolvimento da região como um todo, quer seja pensando na participação da totalidade dos
municípios envolvidos como também no capital humano, social, natural, empresarial e estrutural.
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3.2.4 Gestão Estrutural
Os aspectos verificados na Gestão Estrutural
referem-se àqueles

ligados

ao

saneamento básico,

energia e meios de transporte.

Abastecimento de água e esgotamento
sanitário
O abastecimento público de água potável e o
esgotamento sanitário constitui-se num conjunto de
medidas que integram o chamado Saneamento Ambiental
e fazem parte, necessariamente, de um conjunto de ações
prioritárias em todos os municípios e com abrangência o
mais universalizada possível. Os reflexos da sua negligência são diretamente sentidos nos índices de
qualidade de vida e saúde da população.
A região do COREDE Jacuí Centro apresenta disparidades significativas quanto à questão do
esgotamento sanitário e abastecimento de água. Os sete municípios que o compõe têm realidades
históricas, sociais e ambientais distintas, fato que determina esta discrepância. A oferta de água
nesta região está ligada ao aproveitamento hídrico do Rio Jacuí, Rio São Sepé, Sangas e Arroios,
11

bem como da água subterrânea e de nascentes. A necessidade hídrica prevista para 2015 , na
região, é de 294 l/s, sendo que destes 66,67% representam a necessidade para suprir a demanda de
Cachoeira do Sul que, por sua localização junto ao Rio Jacuí, não apresenta problemas de
abastecimento. 19,39% da necessidade hídrica representa o consumo de São Sepé. Somente aí,
temos, nestas duas cidades, 86,06% da necessidade de água potável para tender os sistemas
existentes. Embora ocupando menor percentual na utilização hídrica, os demais municípios possuem,
de maneira geral, problemas potenciais de abastecimento em virtude da utilização de fontes de vazão
limitada.
Ainda com relação ao abastecimento de água, uma preocupação crescente refere-se à
necessidade do aumento da oferta de água potável às populações do interior que, pela baixa
densidade demográfica da região, exigem grandes investimentos em captação e distribuição
descentralizadas, o que dificulta e onera as operações. Este fato agrava-se no sul de Cachoeira do

11

ANA-Agência Nacional de Águas. Atlas Abastecimento Urbano de Água. 2009, disponível em
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/home.aspx.
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Sul e de São Sepé e praticamente na totalidade do município de Vila Nova do Sul. Também é
preocupante, no aspecto de oferta de água, a crescente taxa de urbanização dos sete municípios,
fato que aumenta a necessidade de investimentos na ampliação de sistemas e na sua garantia de
abastecimento. A CORSAN é responsável pelo abastecimento de 96,94% do consumo na região.
Embora o percentual remanescente seja pequeno, 3,06% do total, representa o consumo integral dos
municípios de Cerro Branco, Novo Cabrais e Paraíso do Sul, servidos por Departamentos Municipais
de Água. Este abastecimento exige fontes com água na classe especial ou no mínimo 1 para que
possam ter uso com sistemas simples de tratamento. Como esta disponibilidade é cada vez menor,
preocupa a necessária expansão destes sistemas, uma vez que demandará investimentos mais
substanciais em ETAs melhor equipadas.
Com relação ao esgotamento sanitário, somente Cachoeira do Sul possui ETE,cuja eficiência é
baixa, atingindo não mais de 25% dos domicílios urbanos. Está em implantação a remodelação da
ETE da CORSAN, no Bairro Cristo Rei que, quando concluída, aumentará a eficiência do tratamento
bem como ampliará sua capacidade. Esta ETE sofre por problemas de má utilização da rede, com
grande quantidade de ligações pluviais clandestinas a mesma, fato que pode ser comprovado pela
elevação exagerada no volume de esgoto a ser tratado em dias de chuva. Quando não existe coleta e
tratamento de esgoto, as formas usuais de destino são as fossas simples, fossas sépticas e
sumidouros ou descarga direta na drenagem urbana.
Se na área urbana a situação é precária, na maioria dos municípios, o fato agrava-se no meio
rural, principalmente nos aglomerados populacionais (vilas e sedes distritais). A geração de esgoto,
na situação atual é, na região, de 4669 kg de DBO/dia, sendo que destes, 61,84% são gerados em
Cachoeira do Sul e 20,22% em São Sepé. O risco desta elevada DBO não ter destino adequado é a
contaminação do solo e dos cursos d´água, agravando-se os problemas de saúde da população.
Restinga Seca é responsável pela geração de 10,69% da carga de DBO. Vila Nova do Sul e Cerro
Branco respondem cada um por 2,14% desta carga orgânica; Novo Cabrais por 1,16% e Paraíso do
Sul 1,82%.
Estes dados mostram que os municípios atendidos pela CORSAN, juntos, são responsáveis
pela descarga de 94,89% da DBO regional. Isto ameniza o problema em nível regional uma vez que
cabe a estatal, com maior capacidade de investimento que os municípios individualmente, adotar
medidas de instalação e/ou ampliação da rede coletora e do tratamento final destes resíduos. Em
nível local, nos municípios não atendidos pela CORSAN, preocupa a baixa capacidade de
investimento nesta área o que poderá prolongar por mais tempo esta situação indesejável. Para as
aglomerações populacionais do interior, a saída é a implantação de sistemas simplificados de
tratamento de esgoto.
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Energia
A região do COREDE Jacuí Centro é atendida pela distribuidora de energia AES Sul e também
pela Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí - CELETRO. O consumo de energia em Megawatts é
representado nos gráficos a seguir que demonstram a tendência de constante crescimento para os
municípios da região. Vila Nova do Sul é o único município que não acompanha a tendência
apontada.
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Gráfico 39: Consumo de Energia nos Municípios do COREDE Jacuí Centro em MW (2001 a 2008)
Fonte: FEE Dados

Meios de Transporte
Verificando-se a frota de veículos existente nos municípios da região do COREDE Jacuí
Centro, observa-se a tendência de crescimento elevado tanto em veículos de passageiros como de
cargas. Os gráficos 40a e 40b apresentam esta evolução nos municípios da região considerando a
série histórica dos anos de 1991 e 2000 a 2008.
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Gráfico 40: Evolução do número de veículos por espécie nos municípios do COREDE JC 2008)
Fonte: FEE Dados
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Entender a evolução da frota de veículos faz-se de extrema importância, pois este fator
impacta na vida urbana, trazendo consequências negativas como o caos do trânsito, acidentes e
poluição. Por outro lado, esta evolução reflete-se positivamente na cadeia de serviços ligada à
indústria automobilística.

3.2.5 Gestão Social
A gestão social revela os dados relativos à saúde,
segurança, educação e assistência social. Esta área inclui os
fatores ligados à qualidade de vida da população, sendo
extremamente

dependente

de

políticas

públicas

não

possuindo uma gênese própria.

Saúde
A região do COREDE Jacuí Centro conta com 06
hospitais, sendo 02 em Cachoeira do Sul, 01 em Cerro
Branco, 01 em Paraíso do Sul, 01 em Restinga Seca e 01 em
São Sepé. O total de leitos disponíveis é de 365 (tabela 14).
Dos

hospitais

existentes,

o

Hospital

de

Caridade

e

Beneficência de Cachoeira do Sul possui característica regional, sendo referência para Novo Cabrais
e Cerro Branco. Já os municípios de São Sepé, Restinga Seca e Paraíso do Sul possuem referência
em saúde no município de Santa Maria. Vila Nova do Sul, por sua vez, liga-se ao município de São
Gabriel

Tabela 14: Nº de hospitais e nº de leitos disponíveis
Estado/Municípios
Nº de hospitais Nº de leitos
Rio Grande do Sul
353
33.477
Cachoeira do Sul
2
220
Cerro Branco
31
Novo Cabrais
Paraíso do Sul
28
Restinga Seca
1
51
São Sepé
1
65
Vila Nova do Sul
Fonte: FEE Dados
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A região, que possui sete municípios, em termos de saúde, está ligada a três Coordenadorias
Regionais de Saúde (8ª CRS, 4ª CRS e a 10ª CRS), demonstrando, desta forma, a dificuldade de
construção de projetos regionais.
Os índices de mortalidade infantil são apresentados na tabela 15. Os coeficientes
apresentados demonstram que os municípios da região do COREDE Jacuí Centro não seguem a
tendência do Estado do Rio Grande do Sul que apresenta uma diminuição deste indicador. Percebese uma variação deste indicador em todos os municípios, não se podendo perceber tendências de
decréscimo ou aumento.

Tabela 15: Coeficiente de Mortalidade Infantil nos municípios da região do COREDE
Jacuí Centro
Estado
Rio Grande do Sul

2000
15,08

2001

2004

2005

15,68

2002
15,6

2003
15,94

15,12

13,64

2006
13,11

2007
12,73

Municípios
Cachoeira do Sul

8,93

14,9

12,05

10,92

7,93

18,26

18,1

22,18

Cerro Branco

15,63

66,67

16,67

0

0

0

0

0

Novo Cabrais

27,03

-

27,78

0

0

0

28,57

0

Paraíso do Sul

33,71

-

13,51

0

11,11

20,62

37,5

15,38

Restinga Seca

8,93

4,35

5,41

11,9

9,48

5,24

19,23

13,61

São Sepé

17,72

17,86

6,51

6,33

14,2

18,63

17,01

14,44

Vila Nova do Sul

35,71

-

47,62

22,73

0

0

33,33

0

Fonte: FEE Dados

O indicador referente à expectativa de vida, ao nascer no Estado do Rio Grande do Sul, no ano
2000, era de 72,05 anos, enquanto que, no município de Cachoeira do Sul, era de 70,95 anos; em
Cerro Branco 70,25; Novo Cabrais 69,53 anos; em Paraíso do Sul 71,93; em Restinga Seca 69 anos;
São Sepé 71,53 anos e no município de Vila Nova do Sul 68,62 anos.

Segurança
Quanto às questões de segurança, inicia-se
pela análise dos tipos de crimes que ocorrem na
região. A tabela 16 apresenta os tipos de crimes e
o número dos mesmos.

82

Pode-se observar que, em termos numéricos, os crimes mais representativos, na região, são
os furtos e roubos simples, seguidos de estelionato. Tais delitos podem estar, na sua maioria,
associados aos aspectos da drogatização e tráfico, com focos nos município de Cachoeira do Sul e
São Sepé.
A capacidade carcerária da região é de 116 vagas em Cachoeira do Sul e de 58 em São Sepé,
totalizando 174 vagas.

Tabela 16: Número de Crimes por tipo – 2008
Furtos
Municípios RS

Roubos

Homicídios
Simples

Extorsão

Entorpecentes.
Estelionato

Veículos

Simples

Latrocínio

Veículo

Simples

Sequestro

Delitos Relacionados a:
Corrupção

Armas e munições

Posse

Tráfego

Cachoeira do Sul

4

1646

29

117

0

2

11

0

119

1

39

29

11

Cerro Brando

0

27

0

3

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Novo Cabrais

0

37

2

9

0

0

0

0

4

0

2

0

1

Paraíso do Sul

0

73

1

4

0

2

0

0

0

0

5

0

0

Restinga Seca

0

274

2

13

0

0

0

0

10

0

6

1

1

São Sepé

4

856

12

51

0

1

1

0

33

0

18

11

23

Vila Nova do Sul

1

76

0

5

0

0

1

0

2

0

1

0

0

COREDE Jacui Centro

9

2989

46

202

0

5

13

0

168

0

72

42

36

1.649

210.445

16.628

61.938

82

13.846

630

8

14.910

171

6.359

7.018

4.625

Rio Grande do Sul

Fonte: Secretaria da Segurança Pública

Educação
O Estado do Rio Grande do Sul destaca-se
pelos indicadores que demonstram qualidade do
ensino existente. A tabela 17 apresenta as taxas de
aprovação, reprovação e abandono dos ensinos
fundamental e médio. A tabela demonstra que a
região possui boas taxas de aprovação no ensino
fundamental, tendo como consequência, baixos
índices de reprovação e abandono. Já no ensino
médio, a realidade configurada diferencia-se do
ensino fundamental, apresentando menores taxas de aprovação, principalmente nos municípios de
Restinga Seca e São Sepé.
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Tabela 17: Taxas do rendimento do Ensino Fundamental e Médio - RS 2007

Dependência

Taxa de

Taxa de

Taxa de

Administrativa

Aprovação

Reprovação

Abandono

Total

83,9

14

2,1

Estadual

80,5

16,9

2,6

Federal

91,3

8,6

0,1

Municipal

85,2

12,9

1,9

Particular

96,2

3,6

0,2

Estadual

78,7

20,1

1,2

Municipal

85

13,6

1,4

Particular

97,7

2,3

0

Total

82,8

16

1,2

Estado/Municípios

Rio Grande do Sul

Cachoeira do Sul

Cerro Branco

Novo Cabrais

Paraíso do Sul

Restinga Seca

Estadual

85,7

14,3

0

Municipal

81,6

15,1

3,3

Total

82,5

14,9

2,6

Estadual

81,2

15,8

3

Municipal

95

5

0

Total

90

8,9

1,1

Estadual

80,9

17,3

1,8

Municipal

84,8

15,2

0

Total

82,9

16,2

0,9

Estadual

87,6

10,7

1,7

Municipal

77

20,7

2,3

Total

81,1

16,8

2,1

Estadual

78,4

18

3,6

Municipal

78,4

19,9

1,7

Particular

95,7

4,3

0

Total

79,6

18

2,4

Estadual

80,9

18,3

0,8

Municipal

79,7

17

3,3

Total

80,2

17,5

2,3

São Sepé

Vila Nova do Sul

Taxas de rendimento do Ensino Médio - RS 2007
Dependência

Taxa de

Taxa de

Taxa de

Administrativa

Aprovação

Reprovação

Abandono

Total

68

19

13

Estadual

64,7

20,7

14,6

Federal

83,7

13,8

2,5

Estado/Municípios

Rio Grande do Sul
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Cachoeira do Sul

Municipal

63,7

18

18,3

Particular

92,9

6,7

0,4

Estadual

62,3

17,7

20

Particular

89,1

10,6

0,3

Total

65,3

16,9

17,8

Estadual

76,5

14,7

8,8

Cerro Branco
Total

76,5

14,7

8,8

Estadual

81,8

12,8

5,4

Total

81,8

12,8

5,4

Estadual

72,3

13,4

14,3

Novo Cabrais

Paraíso do Sul
Total

72,3

13,4

14,3

Estadual

47,4

30,3

22,3

Total

47,4

30,3

22,3

Estadual

51,7

28

20,3

Total

51,7

28

20,3

Estadual

70,7

17,7

11,6

Total

70,7

17,7

11,6

Restinga Seca

São Sepé

Vila Nova do Sul

Fonte:SEC

Assistência social
As tabelas 18 e 19 abaixo demonstram, respectivamente, os valores e as quantidades dos
benefícios emitidos anualmente no período 2005/2008. Percebe-se que, no período, houve um
acréscimo tanto em número de benefícios quanto em valores pagos na região, acompanhando a
evolução do Estado.

Tabela 18: Valor dos benefícios emitidos no ano – base 2005/2008
MUNICÍPIO
Cachoeira do Sul

2005

2006

2007

2008

97.441.678

108.825.521

117.349.414

129.692.451

Cerro Branco

5.374.009

6.256.790

6.979.007

7.927.887

Novo Cabrais

664.061

937.664

1.141.114

1.386.799

Paraíso do Sul

7.820.614

9.214.270

10.124.538

11.307.182

Restinga Seca

15.352.736

17.629.973

19.384.334

21.452.193

São Sepé

23.760.627

26.963.149

29.493.512

32.513.172

3.149.825
11.745.513.492

4.037.257
12.972.066.893

4.865.229
14.077.476.742

5.588.167
15.603.910.987

Vila Nova do Sul
Total Estado
Fonte: SINTESE/DATAPREV
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Tabela 19: Quantidade de benefícios emitidos – base 2005/2008
MUNICÍPIO

2005

Cachoeira do Sul

2006

2007

2008

17.716

18.147

18.554

19.093

Cerro Branco

1.387

1.421

1.477

1.509

Novo Cabrais

200

235

250

278

Paraíso do Sul

1.950

1.990

2.033

2.117

Restinga Seca

3.439

3.513

3.561

3.653

São Sepé

5.032

5.122

5.156

5.295

Vila Nova do Sul
Total Estado

777

899

962

1.012

1.916.792

1.960.073

1.992.745

2.072.578

Fonte: SINTESE/DATAPREV

Tendo como base a tabela 20, pode-se constatar que a região possui um número expressivo
de famílias em situação de pobreza (Perfil Cadastro Único PNAD 2006), acima dos níveis do Estado.
Aliando-se a este dado, o IDESE (Índice de Desenvolvimento Sócio econômico) reafirma a condição
de uma região em dificuldade, pois este indicador para a região do COREDE Jacuí Centro apresenta
um valor de 0,715, enquanto que o Estado possui um índice de 0,763, numa escala que varia de 0 a
1 (Tabela 21).

Tabela 20: Número de famílias cadastradas e valores pagos no bolsa família por municípios do COREDE Jacuí
Centro (Ano – set/2009). Dados relativos a 2008.
Municípios
INFORMAÇÕES
GERAIS

Rio Grande
do Sul

Cachoeira
do Sul

Cerro
Branco

Novo
Cabrais

Paraíso do
Sul

Restinga
Seca

São Sepé

Vila Nova do
Sul

População Total do
Município

10.855.214

86.750

4.642

3.926

7.609

15.946

24.397

4.392

Estimativa Famílias
Pobres - Perfil Bolsa
Família (PNAD 2006)

542.079

4.594

397

396

586

1.076

1.702

429

Estimativa Famílias
Pobres - Perfil
Cadastro Único
(PNAD 2006)

1.057.660

9.299

730

660

1.094

2.019

3.189

742

Fonte: SINTESE/DATAPREV
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Tabela 21: Idese e índice de seus blocos - 2006
Unidade
Federativa
RS

Educação

Renda

Saneamento
e Domicílios

Saúde

Idese

0,854

0,781

0,569

0,850

0,763

Jacuí Centro

0,837

0,677

0,527

0,819

0,715

Cachoeira do Sul

0,848

0,688

0,567

0,828

0,733

Cerro Branco

0,761

0,614

0,262

0,839

0,619

Novo Cabrais

0,820

0,640

0,062

0,835

0,589

Paraíso do Sul

0,811

0,607

0,239

0,848

0,626

Restinga Seca

0,822

0,658

0,412

0,847

0,685

São Sepé

0,835

0,680

0,663

0,841

0,755

Vila Nova do Sul

0,816

0,622

0,445

0,823

0,676
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4. ANÁLISE SITUACIONAL
A análise situacional refere-se a uma descrição qualitativa e interpretativa dos dados
socioeconômicos do COREDE num contexto geral que toma como base os dados brutos do
diagnóstico realizado, transformando-os em informações úteis para todos os interlocutores do
processo de planejamento.
Considerando-se, então, os dados relativos aos aspectos físico-naturais, demográficos,
econômicos, estruturais e sociais, relata-se os pontos essenciais da análise situacional:

Gestão Social:


População em processo de envelhecimento com aumento da expectativa de vida;



evasão da população em faixa etária produtiva;



processo de urbanização com tendência de crescimento;



baixa densidade demográfica da região em relação ao Estado;



elevado número de famílias em situação de pobreza;



parâmetros de ensino alinhados aos estaduais;



expressiva contribuição de renda proveniente da emissão de benefícios da
Previdência Social;



atuação de três Coordenadorias Regionais de Saúde na região, dificultando a
construção de projetos regionais;



crescente número de ocorrências de crimes do tipo furto, roubo, estelionato e
entorpecentes.
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Gestão Econômica:


Economia baseada na agropecuária com poucas especializações;



baixa exploração das culturas permanentes, mas com potencial para expansão,
sendo já consolidado o cultivo de noz pecã, frutas de mesa e silvicultura;



base produtiva nas lavouras temporárias (arroz, soja, trigo, fumo e milho) e pecuária
com maior expressão no rebanho bovino;



inexpressividade da produção agroindustrial;



amplo potencial de extração mineral, porém com baixa industrialização (carvão,
calcário, areia e basalto);



baixo perfil empreendedor;



baixo nível de industrialização e agregação de valor aos produtos regionais;



pouca cultura associativa e cooperativa nos processos produtivos;



empreendimentos com potencial de promover o desenvolvimento regional como, por
exemplo, a empresa Granol S.A. e Termelétrica do Capané;



comércio e serviços representando 48,2% do PIB regional

Gestão Estrutural:


A reativação da hidrovia do Rio Jacuí, inicialmente com escoamento de arroz
beneficiado, com perspectivas de cargas de biodiesel, óleo vegetal, madeira e
carvão;



falta de pavimentação em estradas importantes da região, como por exemplo,
Cachoeira do Sul/Restinga Seca/São Sepé, São Sepé/Vila Nova do Sul, Cachoeira
do Sul/Rio Pardo e Cerro Branco/Sobradinho;



potencial de interligação de modais de transporte;



disponibilidade de água de boa qualidade e grande quantidade para usos múltiplos;



grande potencial para barramentos e reservação de água;



necessidade de ampliação e implantação de sistemas de esgotamento sanitário;



necessidade de planejamento para alternativas de abastecimento público de água
nos pequenos municípios;



tendência de aumento da frota de veículos de passeio em todos os municípios do
COREDE Jacuí Centro;
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Gestão Ambiental:



Relevo diversificado, variando das terras planas das várzeas dos rios aos topos de
serra do norte e do sul da região;



solos heterogêneos propícios à diversificação de culturas;



origem geológica distinta resultando em potenciais minerais expressivos;



precipitação pluviométrica bem distribuída ao longo do ano;



ampla disponibilidade de água superficial e subterrânea.

Gestão Institucional:



Presença e atuação do Sistema S (SEBRAE, SENAI, SESC, SENAC, SENAR, SESI);



presença e atuação da ASCAR/EMATER na totalidade dos municípios da região;



atuação das entidades de classe com representatividade dos Sindicatos Patronais e
de Trabalhadores Rurais;



baixa integração das ações políticas na região do COREDE Jacuí Centro.

Diante dos pontos apresentados, pode-se perceber que a região compreendida pelo COREDE
Jacuí Centro encontra dificuldades advindas de todas as Gestões analisadas, no entanto possui
condições específicas que remetem à possibilidade de sua consolidação como uma região produtora
agroindustrial que permitirá a reversão dos obstáculos ao desenvolvimento regional, conquistando a
qualidade de vida de sua população.
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5. CONSTRUÇÃO E ANÁLISE
SWOT

A Matriz SWOT, sigla originada pela sigla inglesa das palavras Strengths – Forças ou Pontos
Fortes, Weaknesses – Fraquezas ou Pontos Fracos, Opportunities – Oportunidades e Threats –
Ameaças, consiste num modelo de avaliação, com a sobreposição das variáveis externas – Ameaças
e Oportunidades – e as variáveis internas – Pontos Fortes e Pontos Fracos, bem como a análise de
sua correlação.
Para a construção da Matriz de análise das Ameaças, Oportunidades, Pontos Fortes e Pontos
Fracos presentes na Região Jacui Centro, foram classificados todos os itens citados durante os
Seminários Municipais sob as referidas perspectivas. Dentre estes, a equipe técnica de análise
selecionou os elementos mencionados, considerando-se o grau de relevância e a freqüência com que
foram citados pelos participantes dos seminários.
Assim, a elaboração da Matriz SWOT foi realizada de forma a contemplar os pontos mais
importantes destacados pelos integrantes dos seminários, vindo ao encontro de um pensamento
comum.

5.1. Análise Interna da Região
Tratando-se de análise interna, a análise SWOT identifica os principais pontos fortes
(Strengths) e pontos fracos (Weaknesses) que caracterizam a região. A identificação das forças e das
fraquezas é particularmente importante para os aspectos mais diretamente relacionados com os
fatores críticos de sucesso.
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5.1.1. Pontos Fortes

Gestão Social


Presença de universidades na região.



Acesso ao sistema de saúde: Saúde Básica (baixa complexidade): através dos PSF’s; Alta de
média complexidade: Municípios de Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais com
atendimento no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul e os municípios de
Paraíso do Sul, Restinga Seca e São Sepé na rede de saúde de Santa Maria; Vila Nova do
Sul com ligação no município de São Gabriel.

Gestão Econômica


Produção agrícola como vocação da região.



Presença de complexos cooperativos estruturados (CORISCAL, COTRICASUL, SICREDI,
COTRISEL, CELETRO).



Presença de agroindústrias com atuação estadual e nacional (Granol S/A, CORISCAL,
COTRICASUL, COTRISEL, Engenho Treichel, Irmãos Trevisan S\A, Bianchini entre outras).



Existência de indústrias do setor metal mecânico, em Cachoeira do Sul, e do setor moveleiro
em Restinga Seca.



Presença de um rebanho com qualidade genética: Bovinos: Cachoeira do Sul, Restinga Seca,
São Sepé e Vila Nova do Sul; ovinos: Cachoeira do Sul e São Sepé; caprinos: Cerro Branco;
frangos: Novo Cabrais.



Avanço da fruticultura na região: Cachoeira do Sul: noz pecã, ameixa, pêssego e uva, laranja;
Vila Nova do Sul: pêssego; Paraíso do Sul: moranguinho; São Sepé: laranja; Restinga Seca:
laranja.



Desenvolvimento APL Piscicultura.



Disponibilidade de matéria-prima do setor primário.



Existência de Balneários: Restinga Seca, Cachoeira do Sul e Cerro Branco.



Exploração dos recursos minerais: areia: Restinga Seca e Cachoeira do sul; carvão:
Cachoeira do Sul; calcário: Vila Nova do Sul; argila: Cachoeira do Sul, Novo Cabrais, Paraíso
do Sul e Restinga Seca; granito e sienito: Cachoeira do Sul.

Gestão Estrutural
 Existência de um porto em Cachoeira do Sul.
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 Existência de uma malha ferroviária que perpassa os municípios de Cachoeira do Sul e
Restinga Seca.


Rede de distribuição de energia elétrica satisfatória de acordo com as necessidades da
região;

Gestão Ambiental


Grande quantidade de açudes/barragens para uso múltiplo da água.

Gestão Institucional


Existência de fontes de águas cristalinas nos municípios de Novo Cabrais, Paraíso do Sul e
Cerro Branco, próprias para o consumo humano, com tratamento simplificado.



Presença e/ou atuação do Sistema S nos municípios.



Presença e/ou atuação da EMATER na região.

5.1.2. Pontos Fracos
Gestão Social


Baixa inserção regional das universidades.



Falta de um sistema de saúde integrado na região.



Falta de atendimento médico 24 horas nos municípios de Novo Cabrais, Cerro Branco,
Paraíso do Sul e Vila Nova do Sul.



Inexistência de fomento às novas lideranças e preparação para o trabalho comunitário.



Falta de escolas técnicas de inserção regional.



Baixa participação e comprometimento da sociedade civil nas discussões e planejamentos
municipais e regionais.



Pouca infra estrutura para atendimento de dependentes químicos e de alcoolismo.



Estrutura insuficiente para combater o abigeato.

Gestão Econômica


Falta de organização das cadeias produtivas potenciais como, por exemplo: bacia leiteira,
fruticultura, pecuária (bovinos, ovinos, suínos, aves).



Falta de uma infraestrutura que possibilite a organização de roteiros turísticos.



Baixa agregação de valor à produção local.



Dependência da monocultura.
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Dificuldade de comercialização de produtos oriundos da economia familiar.



Má qualidade da malha viária intermunicipal: Falta de pavimentação - ligações: Cachoeira do
Sul/São Sepé, Cachoeira do Sul/Restinga Seca, São Sepé/Vila Nova do Sul, Cerro
Branco/Sobradinho, Cachoeira do Sul/Rio Pardo; Estrada pavimentada em precárias
condições – ligações: Novo Cabrais/Cerro Branco, Paraíso do Sul/Restinga Seca, Restinga
Seca/São Sepé; Estradas do interior: má conservação.



Não operacionalização do porto de Cachoeira do Sul.

Gestão Estrutural


Não operacionalização da malha ferroviária.



Disparidade do custo de energia elétrica entre distribuidoras.



Ausência de ação integrada regional para triagem, reciclagem e destinação final do lixo.



Falta de estrutura para reservar, tratar e distribuir água potável para as localidades rurais.



Baixa cobertura da rede de esgotamento sanitário.



Existência de déficit habitacional.



Existência de lotes/glebas sem regularização fundiária.



Crescimento urbano não planejado.

Gestão Ambiental


Baixo comprometimento da população com relação as ações decorrentes da consciência
ambiental.

Gestão Institucional


Baixa integração de ações políticas entre os municípios da região.

5.2. Análise Externa da Região
No que se refere à análise externa no âmbito da análise SWOT, seu objetivo é a identificação
das principais oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) que se apresentam na região,
estando sua importância associada à necessidade de um maior desenvolvimento futuro.

5.2.1. Oportunidades
Gestão Social
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Grande variedade de etnias.

Gestão Econômica


Matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia negra).



Potencial de diversificação de culturas em função das características de solo, clima e
oportunidades de mercado.



Diversidade de elementos turísticos: Diversidade de áreas naturais; existência de feiras e
eventos religiosos; prédios e monumentos históricos.



Existência de mercado regional para serem abastecidos pelos produtos agropecuários.



Existência de potencial mineral diversificado.



Existência dos elos da cadeia leiteira na região.



Cultura e capacidade técnica e de produção na pecuária bovina.



Existência de mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros.

Gestão Estrutural


Localização geográfica.



Hidrovia do Rio Jacuí.



Existência de uma malha viária que interliga todos os municípios da região.



Existência de um número expressivo de pequenas propriedades rurais com base na
agricultura familiar.



Ligações através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros
consumidores.



Existência de potencial gerador de energia na área eólica, carbonífera, biomassa e
hidrelétrica.



Existência de potencial hídrico para implantação de novos barramentos para uso múltiplo da
água.

Gestão Ambiental


Quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí.



Diversidade de cenários naturais.

5.2.2. Ameaças
Gestão Social
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Falta de uniformidade na regionalização dos órgãos do governo estadual (coordenadorias);



Falta de planejamento familiar.



Disseminação do tráfico e uso de entorpecentes e aumento do alcoolismo.



Redução/Evasão da população na faixa etária compreendida entre 19 e 39 anos.



Falta de cultura associativista.



Elevado número de famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social.



Existência de vandalismo no patrimônio público e privado.



Êxodo rural.



Desconexão e ineficiência das políticas de segurança pública traduzindo-se na percepção de
insegurança da população em geral.

Gestão Econômica


Baixo PIB per capita e alta concentração de renda.



Existência de economia informal.



Falta de mão-de-obra qualificada.



Falta de espírito empreendedor.



Nível alto de desemprego.

Gestão Ambiental


Comprometimento de áreas naturais pela silvicultura (especialmente pinus).



Mudanças climáticas.



Elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente.

Gestão Institucional


Descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra.



Baixo investimento em infraestrutura para a segurança pública nos municípios de Novo
Cabrais, Cerro Branco, Paraíso do Sul e Vila Nova do Sul (Polícia Civil, Brigada Militar e
Bombeiros).



Descrédito da população na classe política (legislativo, executivo e judiciário).



Insuficiência de recursos para os investimentos nas atividades desenvolvidas pela
ASCAR/EMATER.
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5.3 Matriz SWOT
A elaboração da matriz SWOT visa explicitar as interações relevantes entre as oportunidades e
ameaças, pontes fortes e pontos fracos, que serviram de base para identificação dos principais
objetivos estratégicos.
A matriz deve ser analisada em função dos seguintes quadrantes:
Quadrante 1: (Pontos Fortes x Oportunidades) – visualiza as potencialidades e capacidade de
aproveitar as oportunidades mediante seus atuais pontos fortes.
Quadrante 2: (Pontos Fortes x Ameaças) – visualiza a capacidade defensiva da região em minimizar
com seus pontos fortes as ameaças.
Quadrante 3: (Pontos Fracos x Oportunidades) – visualizada as debilidades da região que dificultam
o aproveitamento das oportunidades.
Quadrante 4: (Pontos Fracos x Ameaças) – visualiza as vulnerabilidades da região que acentuam as
possibilidades de concretização das ameaças.

O cruzamento dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades são revelados na
tabela a seguir e, de acordo com a análise da equipe técnica, foi caracterizado graficamente pelas
cores verde, representando uma relação de baixa intensidade entre os pontos; amarelo,
representando a relação de média intensidade e vermelho quando no cruzamento dos pontos
verificou-se uma relação de alta intensidade conforme apresentado na figura 10 (matriz SWOT)
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5.3.1. Potencialidades, Riscos,
Desafios e Limitações Regionais
A representação matricial das relações entre
pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades
permite a identificação das potencialidades,
riscos,

desafios

e

limitações

impostas

ao

desenvolvimento regional. Assim, apresentamse a seguir, considerando as áreas de análise, os aspectos resultantes da avaliação técnica.

GESTÃO SOCIAL
A presença de universidades na região não apresenta relação direta com as oportunidades
elencadas, no entanto faz-se necessário ressaltar que o desenvolvimento das potencialidades
regionais está intimamente ligado ao papel das universidades no tripé ensino, pesquisa e extensão.
Assim, a potencialização, por exemplo, da diversificação de culturas em função das características de
solo, clima e oportunidades de mercado, da oferta de matéria-prima de origem florestal, do potencial
mineral, da geração de energia e do potencial hídrico, entre outros, terá como elemento essencial a
atuação das universidades.
Identifica-se que a presença de universidades na região colabora para a minimização ou
diluição do risco apresentado na relação de alta intensidade com a ameaça relativa à falta de mãode-obra qualificada, em média intensidade com a da evasão da população na faixa etária
compreendida entre 19 e 39 anos, da falta de espírito
empreendedor e da elevada degradação ambiental nas áreas de
preservação

permanente.

Verifica-se,

ainda,

que

as

universidades contribuem, mesmo que em papel secundário, na
atenuação dos efeitos das ameaças ligadas à falta de
planejamento familiar e de cultura associativista, ou seja,

Apesar de o estudo verificar

apresenta relação de baixa intensidade com as mesmas.

como ponto forte a presença

Apesar do estudo verificar como ponto forte a presença
de um conjunto de universidades percebe-se a baixa inserção
destas

na

região.

Isto

constitui-se

em

desafio

ao

desenvolvimento quando relaciona-se em alta intensidade com a
oportunidade de efetivação da diversificação de culturas
agropecuárias e numa relação de baixa intensidade com a
oportunidade da cultura e capacidade técnica e de produção na

de um conjunto de
universidades, percebe-se a
baixa inserção destas na
região.

99

pecuária bovina, bem como, gera limitações na interface de alta intensidade com algumas das
ameaças regionais como a falta de mão-de-obra qualificada e de espírito empreendedor. Relação de
média intensidade pode ser verificada na ligação com as ameaças da redução e/ou evasão da
população na faixa etária compreendida entre 19 e 39 anos, da falta de planejamento familiar, de
cultura associativista, êxodo rural e existência de economia informal. De maneira indireta, isto
também contribui para o elevado número de famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social,
para o baixo PIB per capita e alta concentração de renda e elevada degradação ambiental das áreas
de preservação permanente.
Considerando o item acesso ao sistema de saúde (saúde básica através dos PSF’s e
atendimento de alta e média complexidade), constata-se que os municípios de Cachoeira do Sul,
Cerro Branco e Novo Cabrais possuem atendimento no Hospital de Caridade e Beneficência de
Cachoeira do Sul ligados a 8ª CRS (Coordenadoria Regional de Saúde). Os municípios de Paraíso do
Sul, Restinga Seca, São Sepé e Vila Nova do Sul possuem atendimento na rede de saúde de Santa
Maria pertencente a 4ª CRS. Ressalta-se que alguns dos serviços de saúde de alta complexidade
não oferecidos pelas coordenadorias regionais citadas são referenciados na macrorregional de saúde
e na capital do Estado. Percebe-se, no entanto, que a falta de uniformidade na regionalização das
coordenadorias caracteriza risco ao sucesso das políticas de saúde, numa relação de alta
intensidade.
Outros pontos importantes relacionados ao sistema de
saúde referem-se à drogadição e alcoolismo nos aspectos de
prevenção e tratamento. De outro modo, ressalta-se que o

A falta de planejamento

acesso ao sistema de saúde não garante a resolutividade dos

familiar e o elevado número

problemas citados. Aliado a este item, verifica-se a pouca

de famílias pobres e em

infraestrutura para atendimento destes casos o que impõe

situação de vulnerabilidade

limitações ao desenvolvimento regional quando se agrega,
numa relação de alta intensidade, às ameaças relativas à

aliados à descontinuidade

disseminação do tráfico, uso de entorpecentes e aumento do

de políticas públicas de uma

alcoolismo, o elevado número de famílias pobres e em situação

gestão para outra são

de vulnerabilidade social e o nível alto de desemprego. Relação

agravantes e tornam-se

de média intensidade pode ser observada na interação com as

riscos para a gestão social
na região.

ameaças da existência de vandalismo no patrimônio público e
privado, da desconexão e ineficiência das políticas de
segurança pública, traduzindo-se na percepção de insegurança
da população em geral, da descontinuidade de políticas públicas

de uma gestão para outra e do baixo investimento em infraestrutura para a segurança pública.
A falta de planejamento familiar e o elevado número de famílias pobres e em situação de
vulnerabilidade, aliados à descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra são
agravantes e tornam-se, desta forma, riscos para a gestão social na região. Por sua vez, estes itens
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aliados (em uma relação de baixa e média intensidade, respectivamente) à falta de uma integração
do sistema de saúde, provocam limitações ao desenvolvimento regional.
O atendimento médico 24 horas para os
municípios de Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso
do Sul e Vila Nova do Sul torna-se um desafio,
embora a ligação viária da região permita o acesso
aos centros de referência em saúde. No entanto, o
deslocamento do paciente aos centros de referência
constitui-se em um grave problema nos casos de
urgência e emergência.
Percebe-se, ainda, limitações advindas da
relação de alta intensidade entre as ameaças
decorrentes da falta de uniformidade na regionalização da saúde e de média intensidade com a
descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra com o ponto fraco relativo à falta
atendimento médico 24 horas nos municípios menores.
A presença de centros de convivência de idosos nos municípios da região, outro item apontado
na Gestão Social como ponto forte, mesmo não apresentando relação direta com as oportunidades e
ameaças, merece destaque, pois vem ao encontro dos dados de evolução demográfica apontados no
diagnóstico que antecedeu esta análise e que demonstra o
constante aumento da população na faixa etária de 60

Considerando-se o fator
educação presente na

(sessenta) anos ou mais.
Outro ponto fraco da gestão social elencado é a
inexistência de fomento às novas lideranças e preparação para

gestão social, a falta de

o trabalho comunitário o qual gera limitações quando

escolas técnicas de

relacionado com as seguintes ameaças: falta de cultura

inserção regional

associativista (relação de alta intensidade), descontinuidade de

configura-se como ponto

políticas públicas de uma gestão para outra e descrédito da

fraco pautado na

população

com

a

classe

política

(relação

de

média

intensidade). Com menor impacto, as limitações continuam

totalidade das discussões

quando relacionado ao elevado número de famílias pobres e

municipais.

em situação de vulnerabilidade social e com êxodo rural. A
existência de vandalismo no patrimônio público e privado, outra
ameaça, reflete, mesmo que indiretamente, o despreparo do
jovem para o trabalho comunitário.
Considerando-se o fator educação presente na gestão
social, a falta de escolas técnicas de inserção regional
configura-se como ponto fraco pautado na totalidade das

discussões municipais. Este ponto gera desafios quando comparado, numa relação de média
intensidade, às oportunidades regionais no que diz respeito, principalmente, a existência de um
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expressivo número de pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar e no potencial
de diversificação de culturas em função das características de solo, clima e oportunidades de
mercado, em menor grau de relação com a existência de matéria-prima de origem vegetal, uma vez
que a capacitação de pessoas para esta
atividade permitiria a potencialização da mesma.
As limitações impostas pela falta de
escolas técnicas de inserção regional refletemse,

fortemente,

na

redução/evasão

da

população na faixa etária compreendida entre
19 e 39 anos, no êxodo rural, na falta de
trabalhadores capacitados e na falta de espírito
empreendedor. Percebe-se, ainda, que existem
limitações

quando

relacionada

em

média

intensidade às ameaças de falta de cultura
associativista,

da

existência

de

economia

informal e do alto nível de desemprego. Decorrente desta falta de escolas técnicas, mesmo com
menor intensidade, nota-se a influência em um baixo PIB per capita e alta concentração de renda,
elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente, sendo agravada pela
descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra nesta área.
A baixa participação e comprometimento da sociedade civil nas discussões e planejamentos

A baixa participação e

municipais e regionais é outro ponto fraco da região e
relaciona-se diretamente (alta intensidade) com as ameaças

comprometimento da

de falta de cultura associativista, descontinuidade de políticas

sociedade civil nas discussões e

públicas e descrédito da população na classe política.

planejamentos municipais e

Decorrente desta combinação, depreende-se limitações ao

regionais é um ponto fraco da

desenvolvimento regional. Este fator ainda se combina, em

região e se relaciona

média

intensidade,

com

as

ameaças

de

falta

de

planejamento familiar e com a desconexão e ineficiência das

diretamente com as ameaças

políticas de segurança pública, traduzindo-se na percepção

de falta de cultura

de insegurança da população em geral. Considerando uma

associativista, descontinuidade

menor correlação, limitações são impostas quando este

de políticas públicas e

ponto fraco vai ao encontro das ameaças relativas à
disseminação do tráfico e uso de entorpecentes e aumento

descrédito da população na

do alcoolismo, a existência de vandalismo no patrimônio

classe política.

público e privado, ao êxodo rural, à falta de espírito
empreendedor e ao baixo investimento em infraestrutura

para a segurança pública.
A estrutura insuficiente para combater o abigeato refere-se a outro ponto fraco da região e gera
limitações quando combinado, em alta intensidade, com as ameaças advindas da existência de
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economia informal, da desconexão e ineficiência das políticas de segurança pública, traduzindo-se na
percepção de insegurança da população em geral e do baixo investimento em infraestrutura para a
segurança pública. O combate ao abigeato relaciona-se também, em menor intensidade, com a falta
de uniformidade na regionalização dos órgãos de estado e a descontinuidade de políticas públicas de
uma gestão para outra, provocando limitações ao crescimento e desenvolvimento da região.
A análise dos aspectos levantados na área de Gestão Social aponta para a inexistência de
potencialidades significativas, ou seja, o cruzamento entre os pontos fortes e as oportunidades não
apresentam correlações fortes capazes de justificar programas estruturantes, assim como a análise
entre os pontos fortes e as ameaças também não indicam riscos expressivos.
No entanto, a análise dos pontos fracos definidos na Gestão Social, quando relacionados às
ameaças apontam uma série de limitações, as quais comprometem o desenvolvimento da região do
COREDE Jacuí Centro. Assim, este cruzamento merece atenção na estruturação dos programas
estruturantes.

GESTÃO ECONÔMICA
A produção agrícola é reconhecida como ponto forte da região e relaciona-se com
oportunidades
potencialidades

do

ambiente

concretas

ao

externo,

gerando

desenvolvimento

regional. Percebe-se forte ao combinar-se com os
pontos relativos à disponibilidade de matéria-prima
de origem florestal (pinus, eucalipto e acácia); ao
potencial de diversificação de culturas em função
das características de solo, clima e oportunidades
de mercado; a existência de um número expressivo
de pequenas propriedades rurais com base na
agricultura familiar; a ligações através da BR 290
com a região do MERCOSUL e com grandes
centros consumidores e a existência de potencial
hídrico para implantação de novos barramentos
para uso múltiplo da água.
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Outros pontos que se relacionam com a produção
agrícola, considerando uma média intensidade, são: grande

.

variedade de etnias, diversidade de elementos turísticos,
existência de mercado regional (centros urbanos) para serem
abastecidos pelos produtos agropecuários, existência dos

A produção agrícola é

elos da cadeia leiteira na região, cultura e capacidade técnica

reconhecida como ponto

e de produção na pecuária bovina, existência de mercado
consumidor para produtos hortifrutigranjeiros, existência de

forte da região e

uma malha viária que interliga todos os municípios da região

relaciona-se com

além da quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí.

oportunidades do

A produção agrícola, quando relacionada às ameaças
do

ambiente,

permitem

a

identificação

de

riscos

ambiente externo gerando

ao

potencialidades concretas

desenvolvimento harmônico e sustentável da região. As

ao desenvolvimento

ameaças com forte relacionamento referem-se a êxodo rural,
comprometimento

das

áreas

naturais

pela

regional.

silvicultura

(especialmente pinus) e pela insuficiência de recursos para os
investimentos

nas

atividades

desenvolvidas

pela

ASCAR/EMATER.
Com relacionamento de média intensidade, citam-se as
ameaças advindas da falta de uniformidade na regionalização
dos órgãos do governo estadual (coordenadorias), falta de
cultura associativista, baixo PIB per capita e alta concentração de renda, existência de economia
informal, falta de mão-de-obra qualificada, falta de espírito empreendedor, nível alto de desemprego,
mudanças climáticas, elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente e
descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra. Com menor intensidade de relação,
citam-se as ameaças ligadas à existência de um
elevado número de famílias pobres e em situação de
vulnerabilidade
ineficiência

social

das

traduzindo-se

aliada

políticas

na

de

percepção

à

desconexão

segurança
de

e

pública,

insegurança

da

população em geral.
O segundo ponto forte ligado à área da Gestão
Econômica diz respeito à presença de complexos
cooperativos estruturados (CORISCAL, COTRICASUL,
SICREDI, COTRISEL, CELETRO). Considerando-se
um forte relacionamento com o aspecto ligado à
existência

de

mercado

regional

para

serem

abastecidos pelos produtos agropecuários, infere-se a
existência de potencialidades para a região. De outra

104

forma, verificam-se riscos provenientes da relação com a falta de cultura associativista, uma ameaça
regional identificada.
Uma média intensidade de relação entre o item relativo à presença de complexos cooperativos
estruturados demonstrando, ainda, potencialidades regionais, é verificada na correlação com as
seguintes oportunidades: matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia negra); potencial
de diversificação de culturas em função das características de solo, clima e oportunidades de
mercado; hidrovia do Rio Jacuí; existência de uma malha viária que interliga todos os municípios da
região; existência de um número expressivo de pequenas propriedades rurais com base na
agricultura familiar; ligações através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros
consumidores e existência de potencial gerador de energia na área eólica, biomassa e hidrelétrica.
Menor intensidade de relacionamento pode ser identificada quando há associação deste ponto forte
com a existência dos elos da cadeia leiteira na região, a existência de mercado consumidor para
produtos hortifrutigranjeiros, existência de potencial hídrico para implantação de novos barramentos
para uso múltiplo da água e quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí.
Podem, ainda, ser depreendidas situações de risco decorrentes da relação de média
intensidade entre a existência de complexos cooperativos estruturados e as ameaças regionais de
êxodo rural, baixo PIB per capita e alta concentração de renda e
nível alto de desemprego.

Presença de

O terceiro ponto forte refere-se à presença de agroindústrias

agroindústrias com

com atuação estadual e nacional, apresentando potencialidades

atuação estadual e

regionais

nacional: ponto forte
destacado durante os

quando

combinado

em

alta

intensidade

com

oportunidades como: potencial de diversificação de culturas em
função das características de solo; clima e oportunidades de
mercado; existência de mercado regional para ser abastecido pelos

Seminários Municipais

produtos agropecuários; existência dos elos da cadeia leiteira na

de Planejamento

região; cultura e capacidade técnica e de produção na pecuária

Estratégico

bovina. Destaca-se, no entanto, que a diversificação de culturas
pode colocar em risco o modelo monocultural das principais
agroindústrias, exigindo novas estratégias do setor.

Este ponto relaciona-se com média intensidade às oportunidades regionais direcionadas aos
aspectos de grande variedade de etnias; matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia
negra); existência de uma malha viária que interliga todos os municípios da região; existência de um
número expressivo de pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar e ligações
através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros consumidores, gerando
outras potencialidades. A oportunidade advinda da qualidade e quantidade de água do Rio Jacuí,
mesmo que em menor intensidade de relação, produz potenciais de desenvolvimento regional.
Os maiores riscos detectados à presença de agroindústrias com atuação estadual e nacional
relacionam-se às ameaças do êxodo rural e da existência de economia informal. Cabe salientar, no
entanto, que o modelo atual destas agroindústrias, centrado na monocultura, poderá não ser tão
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influenciado pelo êxodo rural desde que novos empreendimentos garantam o mesmo nível de
produção. Este efeito pode minimizar o risco econômico, mas enfraquece a gestão social.
As ameaças de redução/evasão da população na faixa etária compreendida entre 19 e 39
anos; a falta de cultura associativista; a falta de mão-de-obra qualificada; a falta de espírito
empreendedor e o nível alto de desemprego impõe riscos na relação de média intensidade com a
presença de agroindústrias de atuação estadual e nacional. Em menor intensidade de relação,
verificam-se riscos provenientes das ameaças de elevado número de famílias pobres e em situação
de vulnerabilidade social, baixo PIB per capita e insuficiência de recursos para os investimentos nas
atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER.
O quarto ponto forte da gestão econômica
refere-se à existência de indústrias do setor metal
mecânico, em Cachoeira do Sul, e do setor moveleiro
em

Restinga

Seca,

relacionando-se

com

oportunidades, apenas em média intensidade, e
apresentando potencialidades quando interage com a
existência de matéria-prima de origem florestal (pinus,
eucalipto, acácia negra); potencial de diversificação de
culturas em função das características de solo, clima e
oportunidades de mercado; existência de uma malha
viária que interliga todos os municípios da região e ligações através da BR 290 com a região do
MERCOSUL e com grandes centros consumidores.
Percebem-se riscos, de intensidade média,
advindos da relação entre a existência de indústrias
do setor metal mecânico, em Cachoeira do Sul, e do
setor moveleiro em Restinga Seca e as ameaças de
redução/evasão

da

população

na

faixa

etária

compreendida entre 19 e 39 anos; de elevado número
de famílias pobres e em situação de vulnerabilidade
social; de existência de economia informal, de falta de
mão-de-obra qualificada

e da falta de espírito

empreendedor. Riscos de menor intensidade podem
ser identificados quando este ponto forte se relaciona
com a ameaça de falta de cultura associativista, baixo
PIB per capita e alta concentração de renda e o nível alto de desemprego.
O quinto ponto forte indica a presença de um rebanho com qualidade genética, destacando-se
bovinos em Cachoeira do Sul, Restinga Seca, São Sepé e Vila Nova do Sul; ovinos em Cachoeira do
Sul e São Sepé; caprinos em Cerro Branco e frangos em Novo Cabrais, sendo que se potencializa
pela existência de cultura, capacidade técnica e de produção da pecuária bovina, uma oportunidade
identificada na região. Considerando uma média intensidade, ocorre potencialização advinda da sua
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relação com potencial de diversificação de culturas em função das características de solo, clima e
oportunidades de mercado, existência de mercado regional para ser abastecido pelos produtos
agropecuários e ligações através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros
consumidores. Ainda ocorre potencialização em baixa intensidade com a existência de elos da cadeia
leiteira na região e a existência de um número expressivo de pequenas propriedades rurais, com
base na agricultura familiar.
Este ponto forte coloca-se em risco quando relacionado em alta intensidade ao êxodo rural,
uma das ameaças da gestão social. Já em média intensidade, o risco persiste quando relacionado às
ameaças relativas à falta de cultura associativista; existência de economia informal; falta de mão-deobra qualificada; falta de espírito empreendedor e elevada degradação ambiental das áreas de
preservação permanente. Com baixa intensidade, verificam-se riscos oriundos das ameaças de baixo
PIB per capita e alta concentração de renda, nível alto de desemprego e insuficiência de recursos
para os investimentos nas atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER.
O sexto ponto forte da gestão econômica diz
respeito ao avanço da fruticultura na região com noz
pecã, ameixa, pêssego, azeitona, uva e laranja em
Cachoeira do Sul; pêssego em Vila Nova do Sul;
morango em Paraíso do Sul; laranja em São Sepé e
Restinga Seca. Há geração de potencialidades a
partir da relação de alta intensidade com as
oportunidades de potencial de diversificação de
culturas em função das características de solo, clima
e oportunidades de mercado; existência de mercado
regional para ser abastecido pelos produtos agropecuários; existência de mercado consumidor para
produtos hortifrutigranjeiros e existência de um número expressivo de pequenas propriedades rurais
com base na agricultura familiar. Potencialidades advêm da relação de média intensidade com as
oportunidades da existência dos elos da cadeia leiteira na região; da existência de uma malha viária
que interliga todos os municípios da região e das ligações através da BR 290 com a região do
MERCOSUL e com grandes centros consumidores. A oportunidade de existência de potencial hídrico
para implantação de novos barramentos para uso múltiplo da água gera uma relação de baixa
intensidade ao ponto forte em análise indicando, ainda, potencialidades.
O avanço da fruticultura na região apresenta riscos na relação de alta intensidade com a falta
de cultura associativista, uma das ameaças da gestão social. Riscos provenientes de uma relação de
média intensidade são detectados com as ameaças regionais da redução/evasão da população na
faixa etária compreendida entre 19 e 39 anos; do êxodo rural; da existência de economia informal; da
falta de mão-de-obra qualificada; da falta de espírito empreendedor e da insuficiência de recursos
para os investimentos nas atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER. Ainda na relação com as
ameaças, identificam-se riscos advindos do elevado número de famílias pobres e em situação de
vulnerabilidade social; do baixo PIB per capita e alta concentração de renda; do nível alto de
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desemprego e da elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente, mesmo que
em menor intensidade relacional.
O sétimo ponto forte relativo à gestão econômica
compreende o desenvolvimento do arranjo produtivo
local da piscicultura, apontando potencialidades na
relação de alta intensidade quando se observa as
oportunidades advindas do potencial de diversificação
de culturas em função das características de solo, clima
e oportunidades de mercado; da existência de mercado
regional

para

ser

abastecido

pelos

produtos

agropecuários; da existência de um número expressivo
de pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar; da existência de potencial hídrico
para implantação de novos barramentos para uso múltiplo da água e da quantidade e qualidade da
água do Rio Jacuí. Em média intensidade, na relação com as oportunidades da existência de uma
malha viária que interliga todos os municípios da região e das ligações através da BR 290 com a
região do MERCOSUL e com grandes centros consumidores.
Os riscos inerentes a este ponto forte são
percebidos a partir da relação de alta intensidade
com as ameaças relativas à falta de cultura
associativista, à existência de economia informal, à
falta de mão-de-obra qualificada e à falta de espírito
empreendedor. O êxodo rural gera riscos numa
relação

de

média

intensidade.

Riscos

são

percebidos, ainda, na relação de baixa intensidade
com as ameaças referente ao baixo PIB per capita e
alta concentração de renda, ao nível alto de
desemprego e à insuficiência de recursos para os
investimentos nas atividades desenvolvidas pela
ASCAR/EMATER.
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O oitavo ponto forte da gestão econômica diz respeito à
disponibilidade

de

matéria-prima

do

setor

primário.

Considerando a relação de alta intensidade deste ponto com
as

Percebe-se riscos na

oportunidades

do

ambiente

externo,

verificam-se

potencialidades advindas da matéria-prima de origem florestal
(pinus, eucalipto, acácia negra); do potencial de diversificação

relação de média

de culturas em função das características de solo, clima e

intensidade com a falta de

oportunidades de mercado; da existência de mercado regional

cultura associativista, com

para

o baixo PIB per capita e
alta concentração de
renda, com as mudanças

ser

abastecido

agropecuários;

da

elos da cadeia leiteira na região; da cultura e capacidade
técnica e de produção na pecuária bovina; da existência de
mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros e da
existência

degradação ambiental das

propriedades

permanente.

produtos

existência de potencial mineral diversificado; da existência dos

climáticas e com a elevada
áreas de preservação

pelos

de

um
rurais

número
com

expressivo

base

na

de

agricultura

pequenas
familiar.

Potencialidades geradas pela relação de média intensidade
são percebidas, considerando a existência de uma malha viária
que interliga todos os municípios da região, as ligações através
da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes
centros consumidores; a existência de potencial hídrico para

implantação de novos barramentos para uso múltiplo da água e a quantidade e qualidade da água do
Rio Jacuí.
Este ponto forte, relacionado em alta intensidade com as ameaças do êxodo rural e existência
de economia informal, gera riscos ao desenvolvimento da região. Também percebe-se riscos na
relação de média intensidade com a falta de cultura associativista, com o baixo PIB per capita e alta
concentração de renda, com as mudanças climáticas e com a elevada degradação ambiental das
áreas de preservação permanente. As ameaças referentes ao elevado número de famílias pobres e
em situação de vulnerabilidade social e insuficiência de recursos para os investimentos nas
atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER possuem uma relação de baixa intensidade com o
ponto em questão.
O nono ponto forte refere-se à existência de balneários em Restinga Seca, Cachoeira do Sul e
Cerro Branco e relaciona-se fortemente, demonstrando potencialidades para a região, com as
oportunidades de diversidade de elementos turísticos, da quantidade e qualidade da água do Rio
Jacuí e da diversidade de cenários naturais. A existência de potencial hídrico para implantação de
novos barramentos para uso múltiplo da água, outra oportunidade regional, relaciona-se em média
intensidade com o ponto forte em questão, uma vez que no uso múltiplo contempla o aspecto
turístico. Esse mesmo ponto forte apresenta riscos ao desenvolvimento regional no que tange ao
turismo, quando relacionado em alta intensidade com a existência de vandalismo no patrimônio
público e privado, à elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente e à
existência de economia informal. Relações de média intensidade com a falta de espírito
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empreendedor e baixo investimento em infraestrutura para a segurança pública também geram
riscos. Já, uma relação de baixa intensidade se estabelece no cruzamento com a falta de mão-deobra qualificada, outra ameaça regional.
O décimo ponto forte elencado diz respeito à exploração
dos recursos minerais a saber: areia em Restinga Seca e
Cachoeira do sul; carvão em Cachoeira do Sul; calcário em
Vila Nova do Sul; argila em Cachoeira do Sul, Novo Cabrais,
Paraíso do Sul e Restinga Seca; e granito e sienito em
Cachoeira

do

Sul.

Assim,

potencialidades

podem

ser

observadas quando este ponto for relacionado em alta
intensidade com as oportunidades, apontadas no estudo, da
existência de potencial mineral diversificado (com jazidas de
grande dimensão); de ligações através da BR 290 com a
região do MERCOSUL e com grandes centros consumidores e
de existência de potencial gerador de energia na área eólica,
carbonífera, biomassa e hidrelétrica. Uma relação de média
intensidade se estabelece deste ponto com a existência de

Riscos podem ser
verificados quando se

uma malha viária que interliga todos os municípios da região,

considera a interação, de

dando origem a uma potencialidade. Por fim, relações de baixa

média intensidade, com as

intensidade podem ser verificadas no cruzamento deste ponto

ameaças relativas ao

com a oportunidade relativa à hidrovia do Rio Jacuí, também

baixo PIB per capita e alta

originando potencialidades regionais.
Riscos podem ser verificados quando se considera a
interação, de média intensidade, com as ameaças relativas ao

concentração de renda; à
falta de mão-de-obra

baixo PIB per capita e alta concentração de renda; à falta de

qualificada e à falta de

mão-de-obra qualificada e à falta de espírito empreendedor,

espírito empreendedor,

sendo identificados riscos ainda numa relação de baixa

sendo identificados riscos

intensidade no cruzamento com o nível alto de desemprego.
O primeiro ponto fraco da Gestão Econômica da região é a
falta de organização das cadeias produtivas potenciais como,
por exemplo, da bacia leiteira, fruticultura, pecuária (bovinos,
ovinos, suínos, aves). Este gera desafios ao desenvolvimento

ainda numa relação de
baixa intensidade no
cruzamento com o nível
alto de desemprego.

regional, numa relação de alta intensidade, quando integrado
às oportunidades de potencial de diversificação de culturas em
função das características de solo, clima e oportunidades de
mercado; da diversidade de elementos turísticos; da existência
de mercado regional para ser abastecido pelos produtos
agropecuários; da existência dos elos da cadeia leiteira na
região, da cultura e capacidade técnica e de produção na pecuária bovina e da existência de mercado
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consumidor para produtos hortifrutigranjeiros. Relações de média intensidade são formadas quando
há interação entre a falta de organização das cadeias produtivas potenciais com as potencialidades,
elencadas neste diagnóstico, como a grande variedade de etnias; a existência de matéria-prima de
origem florestal (pinus, eucalipto, acácia negra); a existência de um número expressivo de pequenas
propriedades rurais com base na agricultura familiar, com as ligações através da BR 290 com a
região do MERCOSUL e com grandes centros consumidores e ainda com o a diversidade de cenários
naturais. Os desafios ainda persistem, embora agora de fraca intensidade, quando este ponto fraco
relaciona-se com a existência de uma malha viária que interliga
todos os municípios da região, a existência de potencial hídrico
para implantação de novos barramentos para uso múltiplo da
água e com a quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí.
A

falta

de

organização

das

cadeias

produtivas

Um dos pontos fracos,

potenciais, ao se relacionar com as ameaças regionais, gera

identificados na Gestão

limitações ao desenvolvimento. Estas limitações são fruto das

Econômica, é a falta de

relações

uma infraestrutura que

de

alta

intensidade

com

a

falta

de

cultura

associativista, com o êxodo rural, com a existência de
economia informal, com a falta de mão-de-obra qualificada e

possibilite a organização

com a falta de espírito empreendedor. Verifica-se uma média

de roteiros turísticos.

intensidade na relação deste ponto fraco com redução/evasão
da população na faixa etária compreendida entre 19 e 39 anos;
com o elevado número de famílias pobres e em situação de
vulnerabilidade social; com o baixo PIB per capita e alta
concentração de renda; com o nível alto de desemprego; com
a descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para
outra e com a insuficiência de recursos para os investimentos
nas atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER. Outra

limitação, embora advinda de uma relação de baixa intensidade, verifica-se quando este ponto se
relaciona ao descrédito da população com a classe política (legislativo, executivo e judiciário).
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O

segundo

ponto

fraco,

identificado

na

Gestão

Econômica, é a falta de uma infraestrutura que possibilite a
organização de roteiros turísticos. Quando relacionado em alta
intensidade

com

as

oportunidades

regionais

como

a

diversidade de elementos turísticos e com a diversidade de
cenários naturais são gerados desafios. Estes também são
percebidos na relação de média intensidade deste ponto fraco
com as seguintes oportunidades: grande variedade de etnias;
hidrovia do Rio Jacuí; ligações através da BR 290 com a região
do MERCOSUL e com grandes centros consumidores;
existência de potencial hídrico para implantação de novos
barramentos para uso múltiplo da água e quantidade e
qualidade da água do Rio Jacuí. Numa relação de baixa
intensidade com as oportunidades regionais da existência de
uma malha viária que interliga todos os municípios da região e
As relações oriundas deste

da existência de um número expressivo de pequenas

ponto franco com as ameaças

propriedades rurais com base na agricultura familiar, ainda são

regionais da redução/evasão

gerados desafios.

da população na faixa etária
compreendida entre 19 e 39
anos; da existência de
vandalismo no patrimônio
público e privado; do êxodo

A

falta

de

uma

infraestrutura

que

possibilite

a

organização de roteiros turísticos, quando relacionada às
ameaças regionais, gera limitações. Estas limitações advêm de
uma relação de alta intensidade com a falta de cultura
associativista e a falta de espírito empreendedor. São de média

rural; do nível alto de

intensidade as relações que geram limitações pelo cruzamento

desemprego; do

deste ponto com as ameaças de falta de mão de obra qualifi-

comprometimento de áreas

cada e de descontinuidade de políticas públicas de uma gestão

naturais pela silvicultura

para outra. Por fim, com baixa intensidade, temos as relações

(especialmente pinus) e elevada

oriundas deste ponto franco com as ameaças regionais da

degradação ambiental das

redução/evasão da população na faixa etária compreendida

áreas de preservação

entre 19 e 39 anos; da existência de vandalismo no patrimônio

permanente, geram limitações

público e privado; do êxodo rural; do nível alto de desemprego;

ao desenvolvimento regional.

do comprometimento de áreas naturais pela silvicultura
(especialmente pinus) e elevada degradação ambiental das
áreas de preservação permanente, geram limitações ao
desenvolvimento regional.

O terceiro ponto fraco refere-se à baixa agregação de valor à produção local. Este ponto
quando relacionado com oportunidades regionais como a existência de matéria-prima de origem
florestal (pinus, eucalipto, acácia negra), o potencial de diversificação de culturas em função das
características de solo, clima e oportunidades de mercado; a existência de potencial mineral
diversificado; a existência dos elos da cadeia leiteira na região, a cultura e capacidade técnica e de
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produção na pecuária bovina e a existência de mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros,
geram, numa relação de alta intensidade, desafios ao desenvolvimento regional. Este mesmo ponto,
na sua relação de média intensidade com a oportunidade da existência de mercado regional para
serem abastecidos pelos produtos agropecuários, gera também desafios para a região.
A baixa agregação de valor à produção local quando relacionada em alta intensidade com as
ameaças elencadas no estudo, geram limitações quando do cruzamento deste ponto com falta de
cultura associativista; com o êxodo rural e com a falta de
espírito

empreendedor.

Quando

cruzada

com

a

redução/evasão da população na faixa etária compreendida
entre 19 e 39 anos; com o baixo PIB per capita e alta
concentração de renda; com a existência de economia informal
e com nível alto de desemprego gera, numa relação de média
intensidade, limitações à região. O número elevado de famílias
pobres e em situação de vulnerabilidade social e a falta de
mão-de-obra qualificada são duas ameaças regionais que, na
sua relação, embora de baixa intensidade, também geram
limitações.
A dependência da monocultura constitui-se no quarto

A existência de um
número expressivo de
pequenas propriedades
rurais com base na

ponto fraco da gestão econômica e gera desafio quando numa

agricultura familiar, outra

relação, de alta intensidade, com a oportunidade da existência

oportunidade regional,

de um potencial de diversificação de culturas em função das

Quando relacionada com

características de solo, clima e oportunidades de mercado. Já
desafios são gerados na relação de média intensidade quando
este ponto interage com a existência de um mercado regional
para

serem

abastecidos

pelos

produtos

agropecuários.

Entendendo, porém, que a existência deste mercado, em
determinadas

circunstâncias,

potencializa

a

atividade

monocultural. O mesmo entendimento pode ser obtido quando
se relaciona a existência da matéria prima de origem florestal

a dependência da
monocultura pode ter
uma dupla interpretação:
no caso da atividade
fumicultora, a
monocultura é

com este ponto fraco. Ainda de média intensidade, é a relação

preponderante na maior

deste ponto com a grande variedade de etnias o que gera

parte destas propriedades,

desafios regionais. Neste sentido a preferência de cultivos está

no entanto, onde ela não

relacionada, além das condições do ambiente e de mercado,
com aspectos culturais relacionados às diferentes etnias.
A existência de um número expressivo de pequenas
propriedades rurais com base na agricultura familiar, outra
oportunidade regional, quando relacionada com a dependência
da monocultura pode ter uma dupla interpretação: no caso da
atividade fumicultora, a monocultura é preponderante na maior

está presente, ocorre uma
tendência à diversificação.
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parte destas propriedades, no entanto, onde ela não está presente, ocorre uma tendência à
diversificação. A existência de um mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros serve de
contraponto à atividade monocultural, estabelecendo-se numa relação de média intensidade, desafios
ao desenvolvimento. Desafios também são percebidos quando se relaciona este ponto fraco, em
menor intensidade, com as oportunidades da existência de potencial hídrico para implantação de
novos barramentos para uso múltiplo da água, da quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí e da
diversidade de cenários naturais. Com relação ao uso múltiplo da água, este conceito contrapõe-se à
monocultura, embora a mesma seja insumo indispensável a um dos principais cultivos da região, o
arroz. A oferta de água no Rio Jacuí, em quantidade e qualidade, também favorece a monocultura do
arroz, no entanto se apresenta como base para uma potencial diversificação de culturas.
A dependência da monocultura estabelece limitações advindas de relações de média
intensidade com as ameaças regionais do êxodo rural, da falta de espírito empreendedor, do nível
alto de desemprego, do comprometimento de áreas naturais pela silvicultura (especialmente pinus) e
da elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente. As limitações ainda são
estabelecidas quando da relação, de baixa intensidade, deste ponto com as ameaças regionais do
baixo PIB per capita e alta concentração de renda além da insuficiência de recursos para os
investimentos nas atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER.
O quinto ponto fraco da gestão econômica refere-se à dificuldade de comercialização de
produtos oriundos da economia familiar. Este ponto, quando se relaciona com oportunidades
regionais gera desafios. Desafios são estabelecidos no cruzamento, de alta intensidade, com a
existência de mercado regional para ser abastecido pelos produtos agropecuários, com a existência
de mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros e com a existência de um número
expressivo de pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar. Desafios ao
desenvolvimento também são gerados, advindos da relação de média intensidade deste ponto fraco
com as ligações através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros
consumidores. Por fim, desafios constatam-se na relação de baixa intensidade com a existência dos
elos da cadeia leiteira da região.
A dificuldade de comercialização de produtos oriundos da economia familiar impõe limitações
ao desenvolvimento regional quando relacionada, em alta intensidade, com a falta de cultura
associativista, com a existência de economia informal e com a falta de espírito empreendedor,
ameaças regionais detectadas neste estudo. Outras limitações se estabelecem quando há o
cruzamento deste ponto, em nível médio de intensidade, com as ameaças regionais da
redução/evasão da população na faixa etária compreendida entre 19 e 39 anos; do êxodo rural; do
baixo PIB per capita e alta concentração de renda; da falta de mão-de-obra qualificada; do nível alto
de desemprego e da insuficiência de recursos para os investimentos nas atividades desenvolvidas
pela ASCAR/EMATER. O elevado número de famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social
estabelece limitações, quanto relacionada a este ponto, em menor intensidade.

GESTÃO ESTRUTURAL
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A existência de um porto em Cachoeira do Sul é
um ponto forte da Gestão Estrutural da Região Jacuí
Centro. Sua relação com as oportunidades regionais
estabelece um conjunto de potencialidades cuja
intensidade varia conforme o grau de interação. A alta
intensidade se dá na relação com as oportunidades
que geram desafios regionais; da existência de
matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto,
acácia negra); da hidrovia do Rio Jacuí, da existência
de uma malha viária que interliga todos os municípios
da região, das ligações através da BR 290 com a
região do MERCOSUL e com grandes centros consumidores e
Acima, trem de passageiros
para na nova estação de
Cachoeira do Sul logo após sua
abertura, em 1973 (Foto da
Revista Refesa - outubrodezembro de 1973).

da quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí. A existência
de potencial mineral diversificado, associado a este ponto,
relaciona-se com média intensidade, enquanto o potencial de
diversificação de culturas em função das características de
solo, clima e oportunidades de mercado, relaciona-se em baixa
intensidade, gerando, ambos, desafios ao desenvolvimento

Em 1973, a estação
original de Cachoeira do
Sul, inaugurada em 1883,
foi desativada e uma nova
estação foi construída no
bairro Oliveira, com o
nome de Cachoeira do SulA
"nova"
Cachoeira,
deixando de ser ponto de
parada de trens de carga e
passageiros,
foi
completamente
depredada por marginais.
Agora há um plano para
que seja o ponto terminal
de uma ferrovia turística,
unindo Cachoeira e Rio
Pardo.
Fonte:
www.estacoesferroviarias.com.br/rs

regional.

A falta de espírito empreendedor, uma das ameaças
regionais quando relacionada com a existência do porto,
constitui-se em risco proveniente de uma interação de alta
intensidade.
O segundo ponto forte desta gestão é a existência de
uma malha ferroviária que perpassa os municípios de
Cachoeira do Sul e Restinga Seca. Da interação de alta
intensidade deste ponto forte com a existência de matériaprima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia negra), com
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a hidrovia do Rio Jacuí; com a existência de uma malha viária que interliga todos os municípios da
região e com as ligações através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros
consumidores,

tem-se

potencialidades

para

o

desenvolvimento regional. De média intensidade
são as interações deste ponto com a diversidade de
elementos turísticos e com a existência de potencial
mineral diversificado, computando-se, assim, no
âmbito das potencialidades.
O terceiro ponto forte desta gestão é a
presença de uma rede de distribuição de energia
elétrica satisfatória, de acordo com as necessidades
da região. A interação deste ponto com as
oportunidades regionais gera um conjunto de
potencialidades

ao

desenvolvimento

regional,

dando-se esta relação em diferentes níveis de
intensidade. De alta intensidade é a relação com a
existência de potencial gerador de energia na área
eólica, biomassa e hidrelétrica. Com a existência de um número expressivo de pequenas
propriedades rurais com base na agricultura familiar, a relação que se estabelece é de média
intensidade, enquanto que com o potencial de diversificação de culturas em função das
características de solo, clima e oportunidades de mercado, com a diversidade de elementos turísticos
(diversidade de áreas naturais, existência de feiras, eventos religiosos, prédios e monumentos
históricos) e com a existência de potencial hídrico para implantação de novos barramentos para uso
múltiplo da água, a relação é de baixa intensidade. Este ponto, quando relacionado ao êxodo rural,
representa um risco regional e sua interação pode ser considerada de baixa intensidade.
A má qualidade da malha viária intermunicipal constitui o primeiro e o principal ponto fraco da
gestão estrutural. Pode ser considerado um dos maiores desafios, pois este item relaciona-se, em
alta intensidade, com a maioria das oportunidades regionais, sendo elas: a diversidade de elementos
turísticos; a existência de mercado regional para ser abastecido pelos produtos agropecuários; a
existência de potencial mineral diversificado; a existência dos elos da cadeia leiteira na região; a
existência de mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros; a hidrovia do Rio Jacuí, a
existência de uma malha viária que interliga todos os municípios da região; a existência de um
número expressivo de pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar e as ligações
através da BR 290 com a região do MERCOSUL e com grandes centros consumidores.
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Este ponto apresenta ainda, limitações quando relacionada, em alta intensidade, ao descrédito
da população na classe política, uma
das ameaças apontadas e, em média
intensidade, na relação com a falta
de uniformidade da regionalização
dos órgãos do governo estadual e a
descontinuidade de políticas públicas
de uma gestão para outra.
O segundo ponto fraco da
gestão estrutural refere-se à não
operacionalização

do

porto

de

Cachoeira do Sul, constituindo-se em
desafios a partir de sua relação, de
alta

intensidade,

oportunidades

da

com
existência

as
de

matéria-prima de origem florestal

O porto de Cachoeira do Sul apresenta
estrutura de cais composta por uma plataforma de

(pinus, eucalipto, acácia negra), da

70 metros de comprimento por 30 metros de

hidrovia do Rio Jacuí e da existência

largura, um armazém com capacidade de nove mil

de uma malha viária que interliga

toneladas e calado de 8,2 pés.

todos os municípios da região. Já em
média intensidade, relaciona-se com
a existência de potencial mineral
diversificado,

com

as

ligações

A situação geográfica do porto de Cachoeira
do Sul oferece condições para o desenvolvimento de
um entroncamento rodo-ferro-hidroviário na

através da BR 290 com a região do

região, unindo o centro do Estado aos portos de

MERCOSUL e com grandes centros

Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

consumidores, com a existência de

Fonte: www.sph.rs.gov.br/

potencial hídrico para implantação de
novos barramentos para uso múltiplo da água e com a quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí.
Ainda em relação a este ponto, pode-se considerar de baixa intensidade o cruzamento deste com as
oportunidades no potencial de diversificação de culturas em função das características de solo, clima
e oportunidades de mercado e com a diversidade de elementos turísticos.
Quanto às limitações para este item, configuram-se em uma relação de alta intensidade com as
ameaças de descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra e do descrédito da
população na classe política (legislativo, executivo e judiciário).
O terceiro ponto fraco desta gestão é a não operacionalização da malha ferroviária, cuja
relação com as oportunidades regionais detectadas neste estudo, se dá em alta e média intensidade,
gerando desafios para o desenvolvimento da região. Das oportunidades regionais com as quais se
relaciona com alta intensidade, temos a existência da hidrovia do Rio Jacuí e de uma malha viária
que interliga todos os municípios da região. De média intensidade a relação se dá com a existência
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de matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia negra); a diversidade de elementos
turísticos (diversidade de áreas naturais, existência de feiras, eventos religiosos, prédios e
monumentos históricos), a existência de potencial mineral
diversificado e as ligações através da BR 290 com a
região

do

MERCOSUL

e

com

grandes

centros

consumidores.
As limitações ao desenvolvimento regional são
advindas da relação de alta intensidade deste ponto fraco
com

duas

ameaças:

descontinuidade

de

políticas

públicas de uma gestão para outra e o descrédito da
população na classe política (legislativo, executivo e
judiciário).
O quarto ponto fraco da gestão estrutural refere-se
à ausência de ação integrada regional para triagem,
reciclagem e destinação final do lixo e estabelece uma
relação de baixa intensidade com duas oportunidades
regionais que são a existência de uma malha viária que

Ponto fraco da gestão
estrutural referente à ausência
de ação integrada regional
para triagem, reciclagem e
destinação final do lixo,
estabelece uma relação de
baixa intensidade com duas
oportunidades regionais que

interliga todos os municípios da região e potencial
gerador

de energia na

área eólica, biomassa e

hidrelétrica. Esta relação constitui desafios regionais.
As limitações regionais são geradas por conta da
relação, de média intensidade, deste ponto fraco com as
ameaças decorrentes da falta de cultura associativista e
da descontinuidade de políticas públicas de uma gestão
para outra.
A falta de estrutura para reservar, tratar e distribuir

são a existência de uma malha

água potável para as localidades rurais representa o

viária que interliga todos os

quinto ponto fraco desta gestão. Os desafios regionais

municípios da região e

são estabelecidos a partir da sua relação com as

potencial gerador de energia

oportunidades de existência de um número expressivo de
pequenas propriedades rurais com base na agricultura

na área eólica, biomassa e

familiar, existência de potencial hídrico para implantação

hidrelétrica.

de novos barramentos para uso múltiplo da água e
quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí. As duas
primeiras relações são de média intensidade e a terceira,
de baixa.
As ameaças regionais do elevado número de

famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social; do êxodo rural; da descontinuidade de
políticas públicas de uma gestão para outra e da insuficiência de recursos para os investimentos nas
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atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER, relacionam-se, com média intensidade, a este ponto
fraco. A ameaça referente à redução/evasão da população na faixa etária compreendida entre 19 e
39 anos, relaciona-se, com baixa intensidade. Este conjunto de relações com as ameaças retrata as
limitações ao desenvolvimento regional neste item.
A baixa cobertura da rede de esgotamento sanitário configurou-se no sexto ponto fraco relativo
a gestão estrutural, indicando limitações quando se considera uma relação de alta intensidade com a
ameaça advinda da descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra e uma relação de
média intensidade com a existência de um elevado número de famílias pobres e/ou em situação de
vulnerabilidade social, outra ameaça identificada.
O sétimo ponto fraco da gestão estrutural diz respeito à existência de déficit habitacional que,
na relação de média intensidade com a existência de um número expressivo de pequenas
propriedades rurais com base na agricultura familiar, uma
oportunidade

regional,

proporciona

desafios

ao

desenvolvimento regional. Este ponto fraco, quando
relacionado com as ameaças regionais, gera limitações.
As relações deste ponto em alta intensidade ocorrem
com os itens da falta de planejamento familiar; do
elevado número de famílias pobres e em situação de

A existência de lotes/glebas

vulnerabilidade social; êxodo rural; baixo PIB per capita e

sem regularização fundiária

nível alto de desemprego. Relação de média intensidade

consiste no oitavo ponto fraco

se estabelece quando há combinação com a ameaça
relativa à redução/evasão da população na faixa etária

da gestão estrutural, sendo que
se relaciona em alta

compreendida entre 19 e 39 anos.
A existência de lotes/glebas sem regularização

intensidade com a

fundiária consiste no oitavo ponto fraco da gestão

oportunidade da existência de

estrutural, sendo que se relaciona em alta intensidade

um número expressivo de

com a oportunidade da existência de um número

pequenas propriedades rurais

expressivo de pequenas propriedades rurais com base
na agricultura familiar, gerando desafios regionais.
Analisando-se este ponto fraco a partir de sua
relação com as ameaças levantadas pela região, podese

identificar

a

existência

de

limitações

com base na agricultura
familiar, gerando desafios
regionais.

ao

desenvolvimento regional. Relação de alta intensidade é
verificada quando o ponto é cruzado com as ameaças
elevado número de famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social e com o êxodo rural. Em
média intensidade, combina-se com as ameaças do baixo PIB per capita e alta concentração de
renda e nível alto de desemprego.
O nono e último ponto fraco da gestão estrutural refere-se ao crescimento urbano não
planejado. Percebe-se uma relação de média intensidade quando interage com a oportunidade
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regional de diversidade de elementos turísticos, gerando desafios. Quando relacionado com as
ameaças, gera limitações regionais. Neste aspecto, relações de alta intensidade ocorrem na
interação com a falta de planejamento familiar; elevado número de famílias pobres e em situação de
vulnerabilidade social; o êxodo rural e a descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para
outra.

Relações de média intensidade ocorrem com o nível alto de desemprego e o baixo

investimento em infraestrutura para a segurança pública. Em baixa intensidade, tem-se a relação com
as ameaças relativas à disseminação do tráfico e uso de entorpecentes e aumento do alcoolismo, a
existência de economia informal e a falta de mão-de-obra qualificada.

GESTÃO AMBIENTAL
A grande quantidade de açudes/barragens para uso múltiplo da água é considerado um dos
pontos fortes presenciados nos municípios que compõem
o COREDE Jacuí Centro. A este ponto, agregam-se
oportunidades de desenvolvimento regional, em alta e
média intensidade de relação. A existência de um
potencial de diversificação de culturas em função das

A existência de um potencial de

características de solo, clima e oportunidades de

diversificação de culturas em

mercado, bem como a existência de potencial hídrico

função das características de
solo, clima e oportunidades de

para implantação de novos barramentos interagem
fortemente com o referido item. Com média intensidade,
relacionam-se as oportunidades de diversidade de

mercado, bem como a

elementos turísticos presentes na região e diversidade

existência de potencial hídrico

de cenários naturais. Em contrapartida, verifica-se que a

para implantação de novos

elevada degradação ambiental das áreas de preservação

barramentos interagem

permanente gera um risco, mesmo que resultante de
uma fraca relação com este ponto forte.

fortemente com o referido item.

Outro item destacado como ponto forte é a
existência de fontes de águas cristalinas nos municípios
de Novo Cabrais, Paraíso do Sul e Cerro Branco,
próprias para o consumo humano, com tratamento

simplificado. A este ponto, há uma relação de alta intensidade com a oportunidade de existência de
um número expressivo de pequenas propriedades rurais com base na agricultura familiar. E relação
de baixa intensidade com a diversidade de elementos turísticos e a diversidade de cenários naturais.
Este ponto, ao ser analisado, aponta riscos para o desenvolvimento regional, em uma relação de alta
intensidade com a elevada degradação ambiental das áreas de preservação permanente, e uma
relação de média intensidade com o êxodo rural.
O ponto fraco da gestão ambiental constitui-se no baixo comprometimento da população com a
relação às ações decorrentes da consciência ambiental. Numa relação de média intensidade com as
oportunidades regionais da existência de um número expressivo de pequenas propriedades rurais
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com base na economia familiar e com a existência de potencial hídrico para a implantação de novos
barramentos para o uso múltiplo da água, gera desafios para o desenvolvimento da região. Este
ponto gera limitações ao desenvolvimento quando se relaciona com as ameaças regionais. Neste
aspecto as relações de alta intensidade se estabelecem com a falta de planejamento familiar e com a
descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para outra. De média intensidade são as
relações com o elevado número de famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social e a
existência de vandalismo no patrimônio público e privado. Relação de baixa intensidade se dá com o
nível alto de desemprego.

GESTÃO INSTITUCIONAL
A presença e/ou atuação do ―Sistema S‖ nos
municípios

é

um

dos

pontos

fortes

da

Gestão

Institucional da Região Jacuí Centro. Tendo uma relação
de média intensidade com o potencial de diversificação
de culturas em função das características de solo, clima e
oportunidades de mercado; com a diversidade de
elementos turísticos e a existência de um número

O ponto forte da presença e/ou

expressivo de pequenas propriedades rurais com base

atuação do “Sistema S” nos

na agricultura familiar. A matéria-prima de origem
florestal (pinus, eucalipto, acácia negra) forma uma

municípios da região relaciona-

relação de baixa intensidade com o ponto forte em

se em alta intensidade com as
ameaças de falta de cultura

questão.
O ponto forte da presença e/ou atuação do

associativista, falta de mão-de-

―Sistema S‖ nos municípios da região relaciona-se em

obra qualificada e falta de

alta intensidade com as ameaças de falta de cultura

espírito empreendedor.

associativista, falta de mão-de-obra qualificada e falta de
espírito

empreendedor.

Uma

relação

de

média

intensidade pode ser verificada com as ameaças de
redução/evasão

da

população

na

faixa

etária

compreendida entre 19 e 39 anos do êxodo rural e do
nível alto do desemprego. Ainda, relações de baixa
intensidade com a ameaça de existência de economia informal.
Outro ponto forte da Gestão Institucional é a presença e/ou atuação da EMATER na região
que, ao ser relacionado com as oportunidades regionais, gera uma relação de alta intensidade com a
existência de um número expressivo de pequenas propriedades rurais com base na agricultura
familiar e com o potencial de diversificação de culturas em função das características de solo, clima e
oportunidades de mercado. Os pontos cultura e capacidade técnica e de produção na pecuária
bovina; existência de mercado consumidor para produtos hortifrutigranjeiros; existência de mercado
consumidor regional (centros urbanos) para serem abastecidos pelos produtos agropecuários e a
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existência dos elos da cadeia leiteira na região geram uma relação de média intensidade. Este ponto
relaciona-se em baixa intensidade com as oportunidades relativas a diversidade de elementos
turísticos, a existência de potencial hídrico para implantação de novos barramentos para uso múltiplo
da água e a matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia negra).
Este ponto forte, ao ser relacionado com as ameaças, gera riscos. Quando se trata da falta de
cultura associativista e da insuficiência de recursos para os investimentos nas atividades
desenvolvidas pela ASCAR/EMATER, verifica-se uma relação de alta intensidade. As relações de
média intensidade acontecem quando este ponto interage com o êxodo rural; a existência de
economia informal, a falta de mão-de-obra qualificada; a falta de espírito empreendedor e o alto nível
de desemprego. Em baixa intensidade, tem-se a relação com a ameaça relativa à falta de
planejamento familiar.
Na gestão institucional, o primeiro ponto fraco
identificado é a baixa integração de ações políticas entre
os

municípios

da

região

que

gera

desafios

ao

desenvolvimento regional quando relacionado em alta

Na gestão institucional o

intensidade com a oportunidade da existência de uma

primeiro ponto fraco

malha viária que interligue todos os municípios da região.

identificado é a baixa

As relações de baixa intensidade se estabelecem ao
cruzar este ponto com as oportunidades da existência de

integração de ações políticas

matéria-prima de origem florestal (pinus, eucalipto, acácia

entre os municípios da região,

negra); do potencial de diversificação de culturas em

que geram desafios ao

função das características de solo, clima e oportunidades

desenvolvimento regional
quando relacionado em alta
intensidade com a
oportunidade da existência de
uma malha viária que interliga
todos os municípios da região.

de

mercado;

da

existência

de

potencial

mineral

diversificado; da existência dos elos da cadeia leiteira na
região; da cultura e capacidade técnica e de produção na
pecuária bovina; da existência de mercado consumidor
para produtos

hortifrutigranjeiros, da quantidade

e

qualidade da água do Rio Jacuí e da diversidade de
cenários naturais. Limitações ao desenvolvimento, neste
aspecto, são decorrentes da inter-relação com as
ameaças regionais. Estas limitações advêm de relações
de alta, média e baixa intensidade. Relações de alta

intensidade se estabelecem no cruzamento deste ponto com o elevado número de famílias pobres e
em situação de vulnerabilidade social e a descontinuidade de políticas públicas de uma gestão para
outra. Relações de média intensidade se estabelecem com a redução/evasão da população da faixa
etária compreendida entre 19 e 39 anos, Êxodo rural, a desconexão e ineficiência das políticas de
segurança pública, traduzindo-se na percepção de insegurança da população em geral; o baixo
investimento em infraestrutura para a segurança pública nos municípios de Novo Cabrais, Cerro
Branco, Paraíso do Sul e Vila Nova do Sul (Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros); o descrédito da
população na classe política (legislativo, executivo e judiciário) e a insuficiência de recursos para os
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investimentos nas atividades desenvolvidas pela ASCAR/EMATER. Relações de fraca intensidade
são estabelecidas com a falta de planejamento familiar; a existência de economia informal, a falta de
mão-de-obra qualificada; a falta de espírito empreendedor e o nível alto de desemprego.
O segundo ponto fraco em destaque na gestão institucional refere-se à inexistência de uma
central de projetos regional. Esta carência revela os desafios e limitações ao desenvolvimento dos
municípios, quando relacionada às oportunidades e ameaças existentes na região.
Do cruzamento deste ponto com as oportunidades regionais de potencial de diversificação de
culturas em função das características de solo, clima e oportunidades de mercado, diversidade de
elementos turísticos (diversidade de áreas naturais, feiras e eventos religiosos, prédios e
monumentos históricos) e existência de potencial hídrico para implantação de novos barramentos
para uso múltiplo da água, verifica-se que há uma relação de alta intensidade destes itens. De média
intensidade são as relações deste ponto com as oportunidades de matéria-prima de origem florestal
(pinus, eucalipto, acácia negra); existência dos elos da cadeia leiteira na região, cultura e capacidade
técnica e de produção na pecuária bovina; existência de um número expressivo de pequenas
propriedades rurais com base na agricultura familiar, quantidade e qualidade da água do Rio Jacuí e
diversidade de cenários naturais. As relações de baixa intensidade ocorrem entre o referido ponto
fraco com as oportunidades de existência de mercado regional para ser abastecido pelos produtos
agropecuários,com a existência de potencial mineral diversificado e com a existência de mercado
consumidor para produtos hortifrutigranjeiros.
Considerando, assim, as potencialidades, desafios, riscos e limitações levantados a partir do
cruzamento dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades a equipe técnica pode
determinar os referenciais estratégicos, ou seja, definir a visão de futuro, as estratégias, os
programas e os projetos que potencializarão o desenvolvimento da região do COREDE Jacuí Centro.
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6. REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS
Os referenciais estratégicos relativos ao Planejamento Estratégico da Região do COREDE
Jacuí Centro dizem respeito à ―visão de futuro da região‖ e à definição das ―estratégias, programas e
projetos‖ direcionados ao objetivo de subsidiar as ações voltadas ao desenvolvimento regional.

6.1. Visão de Futuro da Região
A visão de futuro da região foi estruturada a partir dos seminários de Planejamento Estratégico
ficando assim definida:

―consolidar a região como produtora agroindustrial de excelência
com

o

fortalecimento

da

produção

já

estabelecida

e

a

potencialização de novos segmentos, visando à qualidade de vida
com base no desenvolvimento regional harmônico e sustentável‖.

6.2. Estratégias, Programas e Projetos
A definição das estratégias, programas e projetos que sustentarão os esforços de
desenvolvimento da região foram estruturados considerando as áreas relativas à Gestão Social,
Gestão Social, Gestão Econômica, Gestão Estrutural, Gestão Ambiental e Gestão Institucional. As
referidas estratégias, programas e projetos são representados, graficamente, nas figuras a seguir, o
que possibilita um entendimento do encadeamento lógico de sua proposição.
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Figura11: Estratégias, Programas e Projetos da Gestão Social
Fonte: Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí Centro

Figura 12: Estratégias, Programas e Projetos da Gestão Econômica
Fonte: Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí Centro
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Figura 13: Estratégias, Programas e Projetos da Gestão Estrutural
Fonte: Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí Centro

Figura 14: Estratégias, Programas e Projetos da Gestão Ambiental
Fonte: Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí Centro

Figura 15: Estratégias, Programas e Projetos da Gestão Institucional
Fonte: Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí Centro
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6.3. Projetos Estruturantes Prioritários
O Planejamento Estratégico da Região do COREDE Jacuí Centro compreende um horizonte de
longo prazo para a concretização das estratégias, programas e projetos definidos, ou seja, pretendese consolidar as propostas estratégicas até o ano de 2020. Portanto, faz-se necessária a identificação
dos Projetos Estruturantes Prioritários, definidos neste trabalho como aqueles projetados para
acontecer nos anos de 2011 e 2012, conforme tabela 22.

6.3.1. Projetos Anos 2011 e 2012
Tabela 22: Projetos Anos 2011 e 2012
Estratégia

Programa

Projeto

GESTÃO
INSTITUCIONAL Desenvolvimento de
mecanismos de
captação e
potencialização de
recursos

Potencialização de
projetos e recursos

Implantação de uma
Central Regional de
Projetos

GESTÃO
ECONÔMICA –
Fortalecimento da
produção com ênfase
na diversificação

Estruturação de
arranjos produtivos
locais

Organização APL
pecuária corte e
leiteira

Escopo
Estrutura funcional voltada
para o desenvolvimento,
implantação e
acompanhamento de
projetos voltados ao
desenvolvimento da região
abrangida pelo COREDE
Jacuí Centro.
Desenvolvimento dos elos
da cadeia produtiva da
pecuária leiteira e de corte
com ênfase nos recursos
humanos, técnico
produtivos e materiais.

6.4. Estratégias Integradas com a Região Funcional 8
De acordo com a proposta inicial de desenvolvimento do Planejamento Estratégico das regiões
abrangidas pelos COREDES, definiram-se as estratégias, programas e projetos que serão
desenvolvidos no âmbito da Região Funcional 8. Neste sentido, o COREDE Jacuí Centro integra-se,
funcionalmente com os Conselhos Regionais da Região Central e Alto Jacuí dadas as características
de homogeneidade e polarizações ou potencialidades comuns que as direcionam ao alcance de
objetivos integrados e sinérgicos na busca do desenvolvimento econômico com redução das
desigualdades sociais (RUMOS 2015, 2005).
A partir de reunião realizada com os representantes dos COREDES supracitados, juntamente
com os componentes das equipes técnicas responsáveis pela estruturação dos planejamentos,
definiram-se estratégias, programas e projetos comuns a serem desenvolvidas na Região Funcional 8
(tabela 23).

Tabela 23: Projetos para a Região Funcional 8
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Gestão

Social

Estratégia

Desenvolvimento da
cultura
associativista

Programa

Associativismo e
cooperativismo

Projeto

1) Educação para o
associativismo e
cooperativismo

2) Fomento às redes
de cooperação

Econômica

Estímulo ao
empreendedorismo

Capacitação para o
empreendedorismo

Fortalecimento da
multimodalidade no
transporte regional

Desenvolvimento de
modais de
transporte

 Promover suporte
técnico à formação e
consolidação de
redes de cooperação.

3) Empreendedorismo
na escola

 Capacitação de
professores e alunos
em relação às
características e
processo
empreendedor

4) Empreendedorismo
no ambiente de
trabalho

 Capacitação
técnica de
funcionários para
aplicação de
conceitos e técnicas
de intraempreendedorismo.

5) Estímulo a novos
empreendimentos

Estrutural

Escopo
 Desenvolvimento
de ações relativas à
propagação da
cultura, bem como,
das práticas de
cunho associativista
e cooperativista.

6) Viabilização da
ligação asfáltica
entre: São
Sepé/Cachoeira do
Sul; São Sepé/Vila
Nova do Sul;
Cachoeira do
Sul/Reio Pardo;
Restinga
Seca/Cachoeira do
Sul; Cerro
Branco/Sobradinho.
7) Recuperação e
melhorias da ligação
asfáltica entre: São
Sepé/Restinga Seca;
Novo Cabrais/Cerro
Branco; Restinga
Seca/RS287.
8) Elaboração do
projeto da hidrovia do
Rio Jacuí até Dona
Francisca (estudo de
viabilidade técnica:

 Desenvolvimento
de planos de
negócios e
capacitação à
atuação
empreendedora.

 Mobilização das
entidades
representativas da
sociedade civil e
poder público para
aprovação de
projetos e iniciativa
política com o intuito
do desenvolvimento
estrutural da região.
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engenharia,
econômico-financeira
e ambiental);
9) Inserção no projeto
FERROSUL;
10) Criação de uma
agência regional de
logística;
11) Educação
ambiental
12) Licenciamento
ambiental

Ambiental

Desenvolvimento da
responsabilidade
ambiental

Implantação de
mecanismos de
gestão ambiental

13) Recuperação
ambiental

14) Incentivo ao uso
de tecnologias limpas

15) Divulgação das
ações das entidades
regionais

Institucional

Integração das
relações
institucionais da
região

Fortalecimento das
entidades de
caráter regional

16) Pluralização das
ações das entidades
regionais: aumento
da participação da
representação
popular e da
representação pública
dos poderes
executivo e legislativo
municipais.

 Disseminação de
conhecimentos sobre
o ambiente, a fim de
ajudar à sua
preservação e
utilização sustentável
dos seus recursos,
bem como,criação de
mecanismo
operacionais que
auxiliem os
processos de
licenciamento,
recuperação
ambiental e utilização
de tecnologias
limpas.
 Desenvolvimento
de mecanismos de
comunicação com a
estruturação de
mídias capazes de
disseminar
informações em
âmbito interno da
região dos
COREDES e externo.
 Fomento ao
processo participativo
de representantes do
poder público, bem
como, da sociedade
civil nas entidades de
cunho regional como
os COREDES,
COMUDES e
Agências de
Desenvolvimento.
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A gestão do Planejamento Estratégico, ou seja, os processo de implementação execução,
controle e realimentação ficarão sob responsabilidade dos componentes do COREDE Jacuí Centro e
dos COMUDES (Conselhos Municipais de Desenvolvimento) de Cachoeira do Sul, Cerro Branco,
Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Restinga Seca e Vila Nova do Sul.
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