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RESUMO 

 

O Corede Campos de Cima da Serra destaca-se por ser uma região economicamente agrícola, 

sendo formado por dez municípios. Considerando a importância da região devido à grande 

expansão territorial e o potencial agrícola, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

análise de dados sociais, econômicos e ambientais do Corede Campos de Cima da Serra. Na 

metodologia foram utilizados dados quantitativos e qualitativos da população, educação, saúde, 

economia, infraestrutura e do território e ambiente dos municípios que compõem o Corede, 

sendo consultadas diversas fontes oficiais do Estado e do Brasil. Através dos resultados obtidos 

e analisados foram constatados problemas relacionados aos índices educacionais, turismo, 

saúde, população, esgotamento sanitário e infraestrutura. Frente a isso sugere-se a 

intensificação de políticas públicas nos pontos destacados, principalmente relacionados a 

qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Desenvolvimento Regional. Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Corede Campos de Cima da Serra stands out for being an economically agricultural region, 

being formed by ten counties. Considering the importance of the region due to the great 

territorial expansion and the agricultural potential, the present work aimed to carry out an 

analysis of social, economic and environmental data from Corede Campos de Cima da Serra. 

In the methodology, quantitative and qualitative data of the population, education, health, 

economy, infrastructure and the territory and environment of the municipalities that make up 

Corede were used, and several official sources from the State and Brazil were consulted. 

Through the results obtained and analyzed, problems related to educational indexes, tourism, 

health, population, sanitation, and infrastructure were found. In view of this, it is suggested the 

intensification of public policies in the highlighted points, mainly related to the population's 

quality of life. 

 

Keywords: Sustainability. Regional development. Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Manfio et al., (2015), o espaço geográfico por estar sujeito a constantes 

transformações possui caráter histórico, sendo esses reflexos da ação da sociedade com a 

natureza. Tal fato torna o espaço geográfico diversificado, o que dificulta a gestão do território 

e o desenvolvimento regional. 

Como destaca a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (2020), os Conselhos 

Regionais de Desenvolvimento (Coredes) funcionam como uma descentralização do governo e 

do planejamento para que se tenha a melhor gestão possível. A Secretaria de Governança e 

Gestão Estratégica, os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento (Comudes) e as estruturas descentralizadas são fundamentais 

no processo de Desenvolvimento Regional, oferecendo o suporte necessário para que as regiões 

do estado desenvolvam suas estratégias. Um dos objetivos também é intensificar as parcerias 

público privadas e o diálogo entre todos. 

A região, conforme Piacenti, et al., (2016), surge como uma categoria de análise pela 

sua capacidade de congregar territórios, o urbano, o meio ambiente, diferentes espaços e 

manifestações econômicas e sociais. A concepção da transformação das sociedades é, em 

muitas ciências apenas material. Por isso, o papel das forças produtivas na transformação do 

espaço e das relações sociais também ganha relevância na ideia do desenvolvimento econômico 

e é seu elemento de transformação. 

Nesse sentido, a região de Campos de Cima da Serra é composta pelos seguintes 

municípios: André da Rocha; Bom Jesus; Campestre da Serra; Esmeralda; Ipê; Monte Alegre 

dos Campos; Muitos Capões; Pinhal da Serra; São José dos Ausentes e Vacaria (Figura 01). 

 Conforme o Conselho Regional de Desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra 

(2017), a missão do desenvolvimento da região é fortalecer os municípios da região; 

desenvolver a economia rural; criar oportunidades inovadoras; integrar as potencialidades 

turístico-regionais, e elevar os indicadores sociais, visando garantir a qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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Figura 01 - Corede Campos de Cima da Serra. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Nesse sentido, este trabalho visa contribuir com o planejamento e a gestão contínua 

dessa região, além de apresentar um diagnóstico com indicadores sociais, ambientais, 

econômicos, dentre outros, fortalecendo a vocação na produção agropecuária e o 

ecoagroturismo. 
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1.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral desse estudo é analisar a região administrada pelo Conselho Regional 

de Desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra – RS, em relação aos dados sociais, 

econômicos e ambientais. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Os objetivos específicos são: 

- Organizar dados quantitativos e qualitativos da região; 

- Propor diretrizes para políticas públicas viáveis para permitir o contínuo desenvolvimento da 

região. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A principal motivação para executar esse trabalho é a visualização de uma região com 

vários municípios com um desenvolvimento socioeconômico e ambiental diferente. O modo de 

vida e o progresso das comunidades no seio dessa região emerge como um desafio a uma nova 

concepção de desenvolvimento, que congrega uma série de fatores, elementos e 

particularidades municipais. Com isso, percebe-se que recursos materiais, intangíveis, e 

algumas vezes não quantificáveis, influenciam a dinâmica socioeconômica das comunidades 

(PIACENTI et al., 2016). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Os Coredes são fóruns de discussão que visam promover políticas e ações para o 

desenvolvimento regional. Segundo o Atlas Socioeconômico Rio Grande do Sul, seus 

principais objetivos são a promoção do desenvolvimento regional harmônico e sustentável; a 

melhoria da eficiência na aplicação dos recursos públicos e nas ações dos governos para a 

melhoria da qualidade de vida da população e a distribuição equitativa da riqueza produzida; o 

estímulo a permanência do homem na sua região e a preservação e recuperação do meio 

ambiente (RIO GRANDE DO SUL, 2019). 

Sendo processos importantes, os Coredes zelam pelo exercício da cidadania. Por conta 

disso, eles conseguem reunir dados que são desde sociais como geográficos. Sendo assim, pode-

se fazer uma análise detalhada do funcionamento de uma região e tomar as medidas que são 

mais cabíveis para a melhora do local (RIO GRANDE DO SUL, 2019). 

O estudo do Campos de Cima da Serra é importante para o estado do Rio Grande do Sul 

por possibilitar uma visão do que é produzido na região, como é a agricultura, a economia entre 

tantos outros detalhes. Por exemplo, pode-se ver que atualmente o segmento do turismo tem 

sido altamente afetado na região já que a paisagem natural tem sido transformada por conta da 

silvicultura. Como mostra o Relatório Técnico do Uso da Terra no Estado do Rio Grande do 

Sul (IBGE, 2010), a silvicultura tornou-se uma ameaça ao turismo por conta da plantação de 

pinus ocultando as belezas da região.  

Os Campos de Cima da Serra possuem uma grande expansão territorial, com um 

potencial de produção agrícola e a produção de carnes. Além disso, a região tem uma baixa 

densidade demográfica, o que faz com que se tenha uma extensa área para a ampliação desses 

negócios. Entre as principais produções da região está a maçã, que fez no ano de 2014, 69,2% 

da produção do Estado do Rio Grande do Sul, entretanto, há uma menor exploração as demais 

culturas, devido à dificuldade de acesso e ao baixo incentivo, por conta da não agregação de 

valor às atividades rurais (CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS 

CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES 

 

Os indicadores podem funcionar como um instrumento para revelar quais são as 

políticas públicas que devem ser propostas e como um monitoramento de suas aplicações. 
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Assim, por meio deles vê-se não somente números, mas podem nos fazer ver dados de acordo 

com questões sociais que são latentes (COELHO-DE-SOUZA et al., 2015). 

Com isso tem-se que um indicador social é uma medida quantitativa com significado 

social substantivo que é utilizada para “substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito 

social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para 

formulação de políticas)”. Como exemplo pode ser citado os indicadores de mortalidade infantil 

que é um indicador demográfico que aponta as condições de atendimento à saúde ou de 

saneamento básico que a população vive (JANUZZI, 2002). 

Dentro dos estudos dos indicadores sociais tem-se os indicadores educacionais. Os 

indicadores educacionais compreendem informações sobre alfabetização, frequência a creche 

ou escola, grau de instrução, rede e área de ensino, gestão da educação, entre outros. Índices 

como a escolarização que apresentam o percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam a 

escola em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. Assim como a taxa de 

analfabetismo que mostra o percentual de pessoas analfabetas de 15 anos ou mais em relação 

ao total de pessoas que tenham a mesma idade (IBGE, 2020). 

Sendo assim, os indicadores educacionais concedem valor estatístico à qualidade de 

ensino que avaliam desde o desempenho escolar dos alunos ao contexto econômico e social das 

escolas.  Tem como principal função o monitoramento dos sistemas educacionais, no qual 

consideram o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Com isso colaboram 

para a criação de políticas públicas focadas na melhoria da qualidade de educação e dos serviços 

das escolas prestados à sociedade (INEP, 2020). 

Outro indicador muito usado é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O IDH é 

uma medida comparativa que utiliza a combinação de variáveis como educação, renda, PIB per 

capita e expectativa de vida ao nascer que classificam os países pelo grau de “desenvolvimento 

humano”. O IDH também pode ser utilizado pela Administração Pública para avaliar os 

resultados obtidos de suas políticas e assim direcionar o planejamento estratégico (PNUD, 

2014). 

A utilização desses indicadores em um Corede pode nos mostrar quais são as políticas 

públicas que precisam ser monitoradas, aprimoradas e criadas para atender um determinado 

problema. Não se pode tratar esses indicadores simplesmente como estatísticas, eles são muito 

mais que isso, pois as estatísticas são números em uma forma bruta, não estão contextualizados 

com uma questão social. Já os indicadores são dados que estão contextualizados e interpretados 

a partir de uma realidade que é pensada em como pode ser melhorada. Por mais que a estatística 

ajude na montagem desses indicadores, não é possível dizer que os conceitos são iguais, apesar 
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de muitas vezes serem usados como sinônimos na linguagem comum (COELHO-DE-SOUZA 

et al., 2015). 

É por conta disso que esses indicadores são utilizados para a construção dos Planos 

Estratégicos de Desenvolvimento Regional. Eles são feitos para as 28 regiões dos Coredes. Por 

meio dos indicadores, são feitos um plano de trabalho, diagnósticos e propostas para a melhoria 

da região. Isso só é possível porque os indicadores possuem diversas características que revelam 

muito mais do que só números de um lugar, mas com uma contextualização que torna possível 

compreender o que realmente pode ser proposto e feito (COELHO-DE-SOUZA et al., 2015). 

 

2.2 O URBANO E O RURAL NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 A busca do conceito de desenvolvimento tem sido algo constante por inúmeros 

estudiosos, os quais, de acordo com suas linhas de pesquisa, enfatizam uns ou outros fatores 

como sendo os principais indicadores do que se pode chamar desenvolvimento. Neste sentido, 

existem os defensores da importância do meio rural para o desenvolvimento urbano, bem como 

de ser o crescimento urbano um impulsionador do desenvolvimento rural. Isto porque, à medida 

que as cidades crescem necessitam de um meio rural mais produtivo para satisfazer o aumento 

da demanda. Neste contexto, o padrão de crescimento urbano que o Brasil vem experimentando 

nos últimos anos representa um verdadeiro trunfo para a revitalização do meio rural. Quanto 

maior for o dinamismo e a diversificação das cidades, mais significativas serão as chances de 

que a população rural preencha um conjunto variado de funções para a sociedade 

(MARCUZZO; RAMOS, 2004). 

Sob o prisma do desenvolvimento regional, a abstrata relação rural/urbano se manifesta 

em pelo menos três tipos básicos de situações concretas: a) a de regiões essencialmente urbanas, 

como é o caso das áreas metropolitanas ou protometropolitanas; b) a de regiões essencialmente 

rurais, quase sempre remotas, nas quais os ecossistemas originais foram preservados ou passam 

a ser conservados; e c) a de numerosas regiões intermediárias, ou ambivalentes, nas quais são 

extremamente heterogêneas as participações relativas de ecossistemas parcialmente alterados e 

ecossistemas dos mais artificializados, como são os casos das aglomerações, cidades, e mesmo 

certas vilas (VEIGA, 2004). 

 A região de Campos de Cima da Serra é majoritariamente rural e sua economia possui 

um perfil mais voltado para a agropecuária. Nesse contexto, os desempenhos econômicos e 

sociais das áreas rurais têm sido vistos como respostas locais à globalização. A explicação para 
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o sucesso ou insucesso sempre se volta a interdependências entre diversos fatores-chave do 

processo de desenvolvimento que estão inextricavelmente ligados às oportunidades e ameaças 

colocadas pela globalização (VEIGA, 2004). 

Dessa maneira, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional – documento com 

um conjunto de projetos para várias áreas e análise de dados para promover o desenvolvimento 

da região – tem como uma de suas prioridades atuar no setor da agropecuária (CONSELHO 

REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 

Com relação à área urbana, o Corede Campos de Cima da Serra possui baixa densidade 

populacional. Por conta disso, como destaca o Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, 

a área urbana recebe menos incentivos, principalmente a periferia. Assim, a situação é precária 

nessas localidades quando se fala em equipamentos públicos, habitação e oferta de serviços 

para pessoas que residem nesses locais (CONSELHO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 

Sendo assim, é fundamental que as ações do desenvolvimento regional foquem na zona 

rural sem perder de vista o urbano também. Como é possível observar um deslocamento das 

pessoas para os centros urbanos, é preciso que ele também esteja bem estruturado e que a zona 

rural também se mantenha com uma produção alta para gerar cada vez um número maior de 

empregos para as pessoas que residem ali. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A pesquisa foi desenvolvida através de material bibliográfico, como livros, artigos e 

materiais disponíveis na internet, em formato de pesquisa qualitativa. Conforme Oliveira (2007, 

p. 37), “a pesquisa qualitativa é um processo de reflexão e análise da realidade através da 

utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”. 

Os dados quantitativos foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (https://cidades.ibge.gov.br/), da Fundação de Economia e Estatística 

(https://arquivofee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/coredes/), do Atlas Socioeconômico do 

Rio Grande do Sul (https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial), do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (http://www.atlasbrasil.org.br), do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (http://portal.inep.gov.br/basica-censo-

escolar-sinopse-sinopse), além do Sebrae (https://datasebrae.com.br/). Assim, foi possível ser 

investigados dados da população, da educação, da saúde, da economia, da infraestrutura e do 

território e ambiente.  

 As informações foram mapeadas e organizadas através da elaboração de um Banco de 

Dados Geográfico pelo Sistemas de Informações Geográfica (SIG’s). A compilação dos 

resultados foi elaborada utilizando o SIG, software ArcGis. A organização de um Banco de 

Dados dentro de um SIG possibilita o planejamento das diversas atividades do território. 

 

 

 

 

 

  

https://cidades.ibge.gov.br/
https://arquivofee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/coredes/
https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/inicial
http://www.atlasbrasil.org.br/
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
https://datasebrae.com.br/
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 POPULAÇÃO 

 

 Verifica-se que a região dos Campos de Cima da Serra possui uma baixa densidade 

populacional na maioria dos municípios, sendo que somente Vacaria foge a esse padrão. Com 

relação aos outros Coredes, este é o que tem a menor densidade demográfica. Além disso, 

segundo dados do Censo de 2010, 78% da população estão nas áreas urbanas e 22% nas áreas 

rurais (IBGE, 2010).  

Na figura 02 podemos ver em cada município o número de pessoas que residem nas 

áreas urbanas e rurais. Vale ressaltar que a maioria dos habitantes da área urbana no Corede 

está localiza no município de Vacaria, que possui 93,47% nessa área enquanto 6,53% estão na 

zona rural. 

 

Figura 02 - População rural e urbana (dados correspondentes ao ano de 2010). 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

Observa-se também, que Vacaria possui mais da metade dos habitantes da região, 

seguido por Bom Jesus (Figura 03). Já os demais municípios são de porte ainda menor não 

chegando a 10 mil habitantes, nem mesmo aqueles que possuem projeções para crescimento 

em 2020.  

O crescimento populacional projetado para 2020 não é alto, quando comparado com 

outros lugares. Vale lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul foi o que apresentou o menor 

crescimento populacional entre os censos de 2010 e 2020 (IBGE CIDADES, 2020). 
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Figura 03 - População de 2010 e a estimativa para 2020. 

 

Fonte Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

 Outro fator importante quando se fala em população, é o número de pessoas que residem 

nesses municípios e são migrantes. De acordo com o Censo de 2010, alguns municípios 

receberam pessoas, como o que aconteceu em Ipê, Campestre da Serra, Muitos Capões, André 

da Rocha, Monte Alegre dos Campos e São José dos Ausentes. Porém, o mesmo não aconteceu 

em Vacaria, Bom Jesus, Pinhal da Serra e Esmeralda onde se registrou apenas saída de 

moradores e não migração. Portanto, podemos ver que os municípios que são maiores estão 

sofrendo perda de habitantes, já os menores, estão recebendo mais moradores (IBGE, 2020). 

 Outro dado a ser mencionado é da densidade demográfica (Figura 04). Podemos 

verificar que o município que apresenta a maior densidade é Vacaria, próximo a 30 hab/km². 
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Figura 04 – Mapa da densidade demográfica. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE, Censo 2010 (2021). 

 

4.2 EDUCAÇÃO 

 

 A educação é um setor de financiamento público importantíssimo quando se considera 

o progresso e desenvolvimento de uma região ou nação. Políticas públicas de educação são 

consideradas muito além de um investimento setorial (setor educacional), pois se apresentam 

como políticas sociais, comportando-se como catalisadores para o desenvolvimento de toda a 

sociedade (MARTINS, 2010). 

Essa região apresenta índices considerados ruins quando se fala de escolaridade. A taxa 

de analfabetismo atinge 6,4% da população e as pessoas sem instrução/ensino fundamental 

incompleto somam 24,4% (INEP, 2020). 

Ao se observar a figura 05, nota-se que existem creches em todos os municípios da 

região, entretanto, existem creches em tempo parcial em Ipê, Monte Alegre dos Campos, São 
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José dos Ausentes e Vacaria, com o restante em regime integral. Com relação às creches rurais, 

elas também não possuem matrículas em todos os municípios, há somente em Monte Alegre 

dos Campos (INEP, 2020). 

 

Figura 05 - Censo escolar na região de Campos de Cima da Serra - ensino infantil. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do INEP (2021). 

 

 Já os ensinos fundamental e médio são os que possuem maior número de matrículas. 

Porém, é um constante este número ser sempre menor quando se fala de escolas rurais, sejam 

elas estaduais ou municipais. Já a respeito da Educação de Jovens e Adultos, muito municípios 

não registraram nenhuma matrícula. Entretanto, sabe-se que existem muitas pessoas que são 

analfabetas na região. Portanto, ou elas podem estar com receio de procurar as escolas ou o 

ensino não lhes é ofertado (INEP, 2020). 

Para termos uma visão também a respeito da taxa de escolarização, utilizou-se dados do 

IBGE e se indicou os números de escolas que existe em cada uma das cidades (Tabela 01). 

 Podemos ver que somente dois municípios conseguem garantir 100% da taxa de 

escolarização (André da Rocha e Campestre da Serra). Por outro lado, o município de Muitos 

Capões é o que apresenta o pior índice de escolarização. Vale ressaltar que para além de 

Vacaria, que é o maior município da região, todos os municípios só possuem uma instituição 

de ensino médio. Ou seja, mesmo que varie o tamanho das cidades – que vão desde pouco mais 
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de mil habitantes a quase 12 mil –, o número de escola de ensino médio é o mesmo (IBGE, 

2020). 

 

Tabela 01 - Escolarização e número de escolas. 

Município 

Taxa de escolarização 

de 6 a 14 anos de idade 

[2010] 

Número de 

estabelecimentos de 

ensino fundamental 

[2018] 

Número de 

estabelecimentos 

de ensino médio 

[2018] 

André da Rocha 100,00% 2 1 

Bom Jesus 95% 8 1 

Campestre da Serra 100% 3 1 

Esmeralda 98,70% 2 1 

Ipê 98,60% 6 1 

Monte Alegre dos Campos 98,70% 3 1 

 Muitos Capões 92,80% 3 1 

Pinhal da Serra 95,70% 5 1 

São José dos Ausentes 98,50% 7 1 

Vacaria 97,10% 31 8 
Fonte Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

 A respeito do analfabetismo, podemos ver também como ele vem diminuindo no 

decorrer dos anos de maneira geral. Os dados reunidos nos mostram as porcentagens de 

analfabetos por município (Figura 06). 

 

Figura 06 – Analfabetismo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 
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 Porém, algumas cidades não apresentavam todos os dados. Em André da Rocha, 

Campestre da Serra, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Pinhal da Serra e São José dos 

Ausentes não há dados referentes ao ano de 1991. Sendo que em Pinhal da Serra também não 

há dados dos anos 2000. 

 O motivo da ausência dos dados referentes a 1991 nessas cidades é que algumas delas 

não haviam conquistado a emancipação do seu município de origem, com exceção de André da 

Rocha que se emancipou de Lagoa Vermelha em 1988. Muitos Capões e Monte Alegre dos 

Campos emanciparam-se em 1995 dos seus municípios de origem. Em 1992 São José dos 

Ausentes e Campestre da Serra se emanciparam de Bom Jesus e Vacaria, respectivamente (FEE, 

2019). No caso do Pinhal da Serra que também não apresenta dados referentes a 2000 deve-se 

que apesar de ter sido considerado um município em 1996 só foi instalado em 2001 após a 

eleição do primeiro prefeito, sendo assim os dados podem ter sido computados para o município 

de origem que é Esmeralda (PREFEITURA PINHAL DA SERRA, 2021). 

A partir da análise dos índices de analfabetismo, é possível observar que entre 1991 a 

2000, todos os municípios que possuem os dados registraram diminuição no índice de 

analfabetismo. Porém, entre 2000 e 2010 houve um aumento em somente um município neste 

índice, que foi em André da Rocha. 

 

4.3 SAÚDE 

 

 Muito além da simples ausência de doença, a saúde pode ser entendida como um estado 

de bem estar físico, psicológico e social. Ela também pode ser entendida como um estado de 

equilíbrio entre essas três esferas: ter saúde é ter equilíbrio físico, psicológico e social 

(SARTORIUS, 2006). 

A saúde pública utiliza os chamados indicadores de saúde para avaliar toda uma 

população. Indicadores como a mortalidade infantil informam muito além da simples taxa de 

morte em crianças, pois refletem a capacidade de saneamento, infraestrutura e riqueza de uma 

região, sendo maior em locais de pouco desenvolvimento (PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). 

No quesito da saúde podemos destacar alguns números que são normalmente utilizados 

no Censo, conforme a tabela 02. 

Podemos destacar que esses números são relevantes para mostrar onde é necessário ter 

mais atenção para a saúde pública, evitando tanto as mortes por diarreia, que dizem respeito às 
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práticas de higiene, como também para frear a mortalidade infantil que assola alguns 

municípios.  

O acesso à saúde é algo que também apresenta déficit para atender a população. Muitos 

municípios não possuem hospitais, havendo somente em Vacaria e Bom Jesus, que são os 

municípios mais populosos do Corede, por conta disso, somente nesses dois municípios existem 

leitos para a população.  

Vale lembrar ainda que o município de Vacaria, mesmo sendo o maior, não fornece 

serviços públicos de saúde de média e alta complexidade, fazendo com que os habitantes da 

região tenham de se deslocar para outros lugares. 

 

Tabela 02 - Saúde e estabelecimentos do SUS. 

Município Mortalidade Infantil [2017] 
Internações por 

diarreia [2016] 

Estabelecimentos 

de Saúde SUS 

[2009] 

André da Rocha 0 0,8/mil habitantes 1 

Bom Jesus 

12,12 óbitos/mil nascidos 

vivos 1,9/mil habitantes 5 

Campestre da Serra 0 0 3 

Esmeralda 0 1,8/mil habitantes 2 

Ipê 

19,23 óbitos/mil nascidos 

vivos 7,1/mil habitantes 4 

Monte Alegre dos 

Campos 0 3,7/mil habitantes 2 

 Muitos Capões 0 0 2 

Pinhal da Serra 0 0 2 

São José dos Ausentes 0 0 7 

Vacaria 

14,14 óbitos/mil nascidos 

vivos 1,5/mil habitantes 15 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

4.4 ECONOMIA 

 

 A região apresenta um dos menores índices de produto interno bruto (PIB) per capita 

(R$ 23.219,7), e boa fração da população recebendo até meio salário-mínimo (28,5%). Portanto, 

a pobreza é algo que faz parte da região. Vejamos alguns dados coletados do Censo do IBGE 

na tabela 03. 
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Tabela 03 - Economia. 

Município 

Percentual da população com rendimento 

nominal mensal per capita de até 1/2 

salário-mínimo 

Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 

[2010] 

André da Rocha 26,50% 0,72 

Bom Jesus 33,90% 0,666 

Campestre da Serra 25,70% 0,706 

Esmeralda 35,10% 0,68 

Ipê 24,60% 0,728 

Monte Alegre dos 

Campos 39,80% 0,65 

Muitos Capões 33,80% 0,702 

Pinhal da Serra 41,20% 0,65 

São José dos Ausentes 37,70% 0,663 

Vacaria 27,20% 0,721 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

Os valores da renda média mensal dos trabalhadores formais, em 2000 e 2010, 

evidenciam que houve crescimento da renda nos municípios. A renda é melhor no município 

de Pinhal da Serra (Figura 07). 

 

Figura 07 - Salário médio mensal dos trabalhadores formais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 
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A partir dos dados do Censo Demográfico, a tabela mostra que o IDHM do município 

de Vacaria passou para 0,721, em 2010. Em termos relativos, a evolução do índice foi de 

12,48% no município. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é adotado pelo Brasil e 

internacionalmente. Segue três principais dimensões que é a renda per capita, a 

saúde/longevidade e a educação. O IDH ainda possui uma escala própria para categorizar cada 

município (Figura 08). 

 

Figura 08 - Escala do IDH 

 

Fonte: Atlas Econômico do RS. 

 

Podemos observar que 5 municípios possuem um IDH médio (Bom Jesus, Esmeralda, 

Monte Alegre dos Campos, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes). Simultaneamente são 

nesses lugares também em que há maior percentual da população que possui rendimento mensal 

de somente meio salário-mínimo (CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 

O Corede Campos de Cima da Serra é voltado para a agropecuária, principalmente para 

a lavoura permanente, com o cultivo de uva, maçã, grãos (soja, milho e trigo), batata inglesa 

além da criação de bovinos e a produção de leites (DATASEBRAE, 2019). 

O rebanho do Corede é constituído por bovino, ovino, aves, equino, suíno, bubalino, 

caprino e codornas. Nas figuras 09, 10 e 11 podemos ver a produção principal de cada um dos 

municípios em relação a suínos, ovinos e bovinos do Censo Agropecuário do IBGE de 2017 

(IBGE, 2017). 
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Figura 09 - Suínos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

Figura 10 - Ovinos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 
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Figura 11 - Bovinos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

Com relação à agricultura, como dito anteriormente, a produção é variada. Entretanto, 

prevalecem algumas culturas, como o trigo, soja e milho. Na figura 12, são apresentados os 

dados referentes à essas culturas, apesar de não estarem presentes em todos os municípios. São 

apresentadas as contribuições dos municípios para as culturas de milho, soja e trigo. Percebe-

se que os municípios de Vacaria e Muito Capões são os principais produtores de toneladas 

desses grãos. 
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Figura 12 - Produção de soja, milho e trigo no Corede em 2018. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do DataSebrae (2021). 

 

Sobre a produção de grãos na região, a soja é o grão mais plantado, representando 61,9% 

das toneladas produzidas, seguida pelo trigo (19,4%) e pelo milho (18,7%). Mesmo ausente no 

município de São José dos Ausentes, ela está presente em todas as outras cidades. Além disso, 

somente em Bom Jesus e Campestre da Serra que a soja não corresponde a mais de 50% das 

plantações de um mesmo município (DATASEBRAE, 2019). É possível perceber que os 

municípios Vacaria e Muito Capões são responsáveis por boa parte da produção desses três 

grãos. 

Em relação a produção de frutas, a cultura da maçã tem destaque em relação ao valor de 

produção, sendo que os municípios com maior representatividade são Vacaria (61,8%), Bom 

Jesus (13,5%) e Muitos Capões (13%), tendo pouco destaque nos demais municípios e é ausente 

em André da Rocha. A produção de uva apesar de não estar presente em Pinhal da Serra, está 

presente nos outros municípios, porém com baixa produção (IBGE, 2019). 

Em conjunto, estes municípios somaram em 2019 uma produção estimada total de 

445.750 toneladas de maçã e 25.341 toneladas de uva (Figura 13). Os municípios com menor 

produção dessas frutas são André da Rocha, Esmeralda, Pinhal da Serra, Monte Alegre dos 

Campos, São José dos Ausentes.  
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Figura 13 - Produção de maçã e uva nos municípios do Corede em 2019. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

Já a produção de vinho e suco de uva está presente em todos os municípios do Corede, 

no qual há pelo menos um estabelecimento agropecuário em cada município, conforme 

demonstra a Tabela 04. Porém a produção é pouco expressiva em André da Rocha, Esmeralda, 

Pinhal da Serra e São José dos Ausentes. 

Os municípios que apresentaram maior produção no Corede, segundo o Censo 

Agropecuário de 2017 foram Campestre da Serra (44%), Monte Alegre dos Campos (33%), e 

Ipê (15%). 

 

Tabela 04 – Produção de vinho e suco de uva nos municípios do Corede em 2017. 

Município Estabelecimentos agropecuários  Produção (Ton) 

André da Rocha 2 0 

Bom Jesus 45 1079 

Campestre da Serra 333 14931 

Esmeralda 3 0 

Ipê 173 5075 

Monte Alegre dos Campos 318 11125 

Muitos Capões 5 571 

Pinhal da Serra 2 0 

São José dos Ausentes 1 0 

Vacaria 47 1125 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 
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A produção de suco de uva é concentrada na Serra e nos Campos de Cima da Serra e 

tem alta demanda no mercado interno e externo. As condições climáticas favoráveis são um dos 

principais fatores da alta produção na região. Apesar de Vacaria ter uma participação menor em 

relação aos outros municípios do Corede na produção do suco e vinho na região, o município 

conta com uma filial da Vinícola Campestre desde outubro de 2018 (VINÍCOLA 

CAMPESTRE, 2019). 

A Vinícola Campestre é uma empresa familiar que produz vinhos, sucos, coolers e 

espumantes. Está presente nos municípios de Campestre da Serra e Vacaria. A produção de 

suco integral agrega além da uva, a maçã, devido a alta produção da região. A linha de vinhos 

Zanotto é fabricada integralmente na unidade de Vacaria, no qual conta com uma área de 

vinhedos de 84 hectares e atende os mercados regionais e nacionais. Para a fabricação de vinhos 

de mesa, o fornecimento de uvas é atendido por cerca de 740 famílias na região (CAFÉ 

VIAGEM, 2020). 

Em 2020, a empresa passou a explorar o potencial turístico na região através do 

enoturismo. Primeiramente houve a abertura da loja com os produtos fabricados na Vinícola, 

tendo como principal produto o vinho Pérgola, no qual tem alta demanda nacional. 

Recentemente, o enoturismo foi introduzido através da visitação guiada aos vinhedos, museus, 

caves, vinificação e degustação de vinhos na Vinícola Campestre (CAFÉ VIAGEM, 2020). 

Outro item que pode ser destacado são as pequenas frutas, o frio característico da região 

garantiu a adaptação e o sucesso da implantação. Elas estão presentes com maior ênfase em três 

municípios do Corede, sendo estes: Campestre da Serra, Ipê e Vacaria. A Figura 14, destaca 

dados referentes a produção das culturas de amora-preta, framboesa, mirtilo e morango na safra 

de 2009/2010. O site do IBGE, juntamente com o último censo não conseguiu mensurar essas 

frutas para a região. 
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Figura 14 - Produção de amora-preta, framboesa, mirtilo e morango nos três municípios do 

Corede na safra de 2009/2010. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados de Pagot (2021). 

 

No que diz respeito a produção de pequenas frutas na região, o morango é a cultivar 

mais plantada, no qual representa 65,7% das toneladas produzidas, em seguida a amora-preta, 

framboesa e o mirtilo tendo participação de 32,9%, 1,4% e 0,1%, respectivamente. O município 

de Ipê destaca-se por representar aproximadamente 70% da produção de morango dos 

municípios do Corede, seguido por Vacaria (28%) e Campestre da Serra (2%). Nota-se que a 

framboesa apresenta menor produção em relação as outras culturas, tendo maior concentração 

de produção em Vacaria (99%) e estando ausente em Ipê. 

A produção de pequenas frutas é realizada principalmente pela agricultura familiar, 

tendo como mão de obra a familiar e a contratação sazonal de trabalhadores para a realização 

da colheita (PAGOT, 2006). Além de que também ocorre a produção em escala empresarial, 

tendo desde o manejo de cultivo desde a colheita feita e classificação/embalagem por mão de 

obra contratada (PAGOT, 2010). 

O congelamento de amora-preta e framboesa é um dos métodos mais utilizados na 

agricultura familiar para poder armazenar e, posteriormente comercializar em venda direta para 

consumidores e diversas agroindústrias, sendo armazenada em freezers. O congelamento 

possibilita a oferta das frutas durante o ano todo e não somente na época de safra. O morango 

e o mirtilo têm sua produção destinada principalmente para o mercado de frutas frescas, tendo 

apenas frutas descartadas designadas ao congelamento (PAGOT, 2010). 
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Algumas agroindústrias familiares em Vacaria produzem também artesanalmente 

geleias e chimias de pequenas frutas, tanto para consumo familiar quanto para a 

comercialização (PAGOT, 2010).  

A crescente demanda por produtos naturais no país está trazendo novas oportunidades 

para a região, agregando valor as pequenas frutas. Com isso, a agricultura familiar está se 

diversificando e se tornando mais rentável para pequenos produtores do que outras atividades. 

Além de que pode ser combinada com a produção de mel, tornando-se ainda mais lucrativa. 

Outro produto agropecuário presente em todos os municípios do Corede e com alta 

produção é o mel. Em 2019, os municípios do Corede apresentaram produção de 219.020 kg de 

mel (Figura 15), sendo que as maiores produções são provenientes dos municípios de Vacaria 

(27%), São José dos Ausentes (22%), Bom Jesus (16%) e Ipê (15%). 

 

Figura 15 - Produção de mel nos municípios do Corede em 2019. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

A grande produção de mel na região está atrelada a grande importância da presença das 

abelhas nos pomares, já que está diretamente relacionada com a produtividade das frutas. Outro 

fator é que a apicultura também está muito presente em pequenas propriedades e é uma forma 

de renda alternativa, já que é de baixo custo e apresenta um produto diferenciado. 

O diferencial do produto da região está na coloração do mel. O mel branco é 

característico da região dos Campos de Cima da Serra, devido ao fato de ser produzido pelas 

abelhas Guaraipo que polinizam as árvores carne-de-vaca (Clethra scabra), sendo ambas 

espécies nativas da região (CANAL RURAL, 2021). 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Produção (Kg)



36 

 

O Queijo Serrano também vem ganhando destaque na região e em vários municípios 

que compõe o Corede. Tem maior concentração nos municípios de Bom Jesus e São José dos 

Ausentes, já que são áreas associadas a campos nativos e pecuária de corte. Também ocorre em 

Muitos Capões, Ipê, Monte Alegre dos Campos, Campestre da Serra e Vacaria, porém com 

menor produção (RIES, 2012). 

Já a Indústria de Transformação não possui muita participação, e está voltada 

principalmente para a fabricação de conservas de frutas e de alimentos para animais. A Indústria 

de Transformação, com 45,1%, principalmente em Vacaria; pela Produção e Distribuição de 

Eletricidade, Gás, Água, Esgoto e Limpeza Urbana (Serviços Industriais de Utilidade Pública 

– SIUP), com 29,8%, principalmente no município de Pinhal da Serra, onde se localiza a 

Hidrelétrica de Barra Grande; e pela Construção Civil, com 24,7%, com destaque também para 

Vacaria, maior centro urbano do Corede. A Indústria Extrativa apresenta apenas 0,4% (RIO 

GRANDE DO SUL, 2015). 

Outro setor que movimenta muito a economia é o de serviços, onde está presente a 

Administração Pública, o comércio e serviço de reparação. O turismo está mais presente nos 

municípios de Vacaria, Bom Jesus e São José dos Ausentes. 

Alguns fatores estruturais podem estar prejudicando o desenvolvimento desses 

municípios, como a pequena extensão territorial, pequena população, elevado índice de 

analfabetismo (Especificamente Monte Alegre dos Campos) e baixo nível de esgotamento 

sanitário adequado (Especificamente Pinhal da Serra). Logo, estes municípios não conseguem 

atrair investimentos para fortalecer os setores comercial e industrial. 

Apesar da tendência observada nos últimos anos do crescimento do setor de serviços 

frente aos demais, tem-se que o setor agropecuário é o setor produtivo mais importante para a 

região, destacando-se o cultivo de soja, trigo, milho e maçã e a produção de mel, sucos e vinhos. 

Assim, a participação do Corede no Valor Adicionado Bruto do Estado do Rio Grande do Sul 

ainda é pequena. Por fim, destaca-se que as cidades que compõem o Corede Campos de Cima 

da Serra foram responsáveis, em conjunto, em 2014 por uma exportação total de U$ FOB 

39.200.507 (FEE, 2019). 

 

4.5 INFRAESTRUTURA 

 

 O Corede Campos de Cima da Serra, como visto anteriormente, possui uma rede urbana 

que é dispersa e a maior parte da população está no município de Vacaria. Sendo assim, a 
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circulação de mercadorias pela região utiliza rodovias e ferrovias. Sendo que passageiros só 

podem circular pelas rodovias.  

O modal rodoviário é cortado por rodovias estaduais e federais. Apesar de ser o modal 

de transporte mais popular, este está entre os mais caros e de elevado risco. Além de ser mais 

ineficiente em comparação a outros no quesito tempo de transporte. Dessa forma, pode-se 

colocar essa como uma limitação do Corede, dado que a região fica dependente das regiões 

vizinhas para o translado de pessoas e de mercadorias em outros tipos de modais, como o aéreo.  

Com relação às estradas e transportes, quatro municípios não possuem ligação asfáltica: 

Pinhal da Serra, Esmeralda, Monte Alegre dos Campos e André da Rocha. Apesar da grande 

extensão territorial da região e da baixa densidade populacional, as redes de estradas, na região, 

são pouco densas e, em grande parte, não pavimentadas. Ou seja, isso acaba interferindo na 

competitividade da produção agropecuária e regional. A BR 116 corta a região no sentido norte-

sul, passando por Vacaria e Caxias do Sul. Essa estrada também interliga o Estado do Rio 

Grande do Sul com restante do Brasil, mas apresenta grandes limitações por ser uma rodovia 

não duplicada e por passar em regiões urbanas, com elevada densidade demográfica, 

habitacional e industrial. Portanto, é fundamental que se faça nos investimentos nessa 

infraestrutura para que a região possa se desenvolver ainda mais (CONSELHO REGIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DO COREDE DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017).  

Sobre outro ponto importante da infraestrutura, a energia e as comunicações, destaca-se 

que não há oferta de energia trifásica, que seria ótimo para as famílias desenvolverem as suas 

atividades agropecuárias. Além disso, a comunicação tanto na rede de telefonia como o acesso 

à internet é altamente deficitária, prejudicando ainda mais a região (DATASEBRAE, 2019). 

Assim, é possível constatar que em nenhum dos municípios do Corede há telefones 

públicos. Entretanto, os outros serviços já estão à disposição dos moradores, mesmo que possa 

ter variações quanto a sua qualidade. É possível constatar também que o interesse por TV por 

assinatura é grande. 

 

4.6 TERRITÓRIO E AMBIENTE 

 

 Com relação ao território e ambiente, destacamos que a região possui um bioma de Mata 

Atlântica. Entretanto, boa parte já foi desmatada para incentivar a agropecuária (Figura 16 e 

17).  
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Sobre os recursos hídricos, a região apresenta uma malha hidrográfica superficial 

formada por rios, arroios e áreas de nascentes de duas sub-bacias coletoras: a do Rio Pelotas 

(Apuaê-Inhandava), afluente da Bacia do Uruguai, e a do Taquari-Antas, afluente da Bacia do 

Guaíba (RIO GRANDE DO SUL, 2015), conforme a figura 18. 

 

Figura 16 - Uso do solo nos municípios do Corede. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do LABGEO-UFRGS (2021). 
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Figura 17 - Uso do solo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do LABGEO-UFRGS (2021). 

 

Figura 18 - Recursos hídricos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do LABGEO-UFRGS e IBGE (2021). 
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 Entretanto, há o descarte de muitos dejetos tanto da agroindústria como também nos 

centros urbanos (Tabela 05). Assim, há o descarte de fertilizantes, agrotóxicos entre outros 

poluentes. Sendo assim é fundamental que exista uma melhor qualidade do saneamento básico, 

tanto para a proteção da saúde da população, como também para preservar o meio ambiente que 

já é largamente prejudicado com a atividade agropecuária (CONSELHO REGIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 

 

Tabela 05 - Esgoto e urbanização. 

Município 
Esgotamento sanitário adequado 

[2010] 

Urbanização de 

vias públicas 

[2010] 

André da Rocha 54,10% 28,80% 

Bom Jesus 74,80% 21,10% 

Campestre da Serra 46,60% 6,70% 

Esmeralda 58,20% 22,50% 

Ipê 70% 40,50% 

Monte Alegre dos Campos 22,80% 0,50% 

 Muitos Capões 25,90% 0% 

Pinhal da Serra 2,90% 0% 

São José dos Ausentes 49,70% 7,40% 

Vacaria 87,70% 24% 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2021). 

 

 Podemos ver que muitas das cidades não possuem saneamento básico necessário. 

Assim, acaba ocorrendo o descarte irregular dos materiais. Ao mesmo tempo, também não 

possuem a urbanização das vias públicas, o que diz respeito também sobre a agressão ao meio 

ambiente, muitos lugares ainda estão com 0% da urbanização das vias públicas, porém, seria 

preciso fazer um levantamento sobre como são essas vias e se elas não acabam mais 

prejudicando as condições de locomoção das pessoas e até mesmo sendo estradas que são 

ilegais e cortam áreas de preservação ambiental. 

 Muitos municípios estão abaixo dos 50% do saneamento básico, somente em Vacaria, 

Ipê, Esmeralda, Bom Jesus e André da Rocha que o índice está acima dos 50%. Isso se deve, 

provavelmente, a característica dispersão da área urbana e concentração da população em 

Vacaria, o que pode significar risco sanitário e menor qualidade de vida em municípios como 

Pinhal da Serra e Monte Alegre dos Campos, os quais possuem as duas menores taxas de 

esgotamento sanitário adequado. 
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 Tamanha é a discrepância entre esses valores que é imprescindível frisar a importância 

do saneamento em uma comunidade. Desde meados do século XIX que se conhece a 

importância de se manter condições sanitárias em cidades, com consequente redução da 

morbidade e mortalidade por doenças parasitárias e infecciosas. Concomitante a isso, desde o 

início do século XXI que é claro que a contribuição de uma política sanitária vai além da simples 

redução de doenças, influindo direta e indiretamente no meio ambiente e preservação dos 

recursos hídricos (SOARES; BERNARDES; NETTO, 2002). 

 

4.7 DIRETRIZES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 É fundamental que sejam aplicadas uma série de políticas públicas na região. No tema 

saúde, é importante fortalecer as políticas de atenção integral promovidas pelo SUS. Constatou-

se taxa de mortalidade infantil preocupante nos três municípios mais populosos da região, em 

destaque Ipê, também o município que mais notificou casos de diarreia. Políticas de atenção 

integral à criança terão, portanto, papel crucial na reversão desse quadro. Dessas, entram em 

destaque o pré-natal acompanhado, o apoio ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses 

de idade, vacinação, promoção à saúde bucal e acompanhamento do desenvolvimento infantil 

(ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2020a). Todas essas ações podem ser alcançadas com 

investimento de base na saúde básica da região. 

Somada a essas, uma das políticas que podem ser ofertadas é a realização de ações de 

prevenção da saúde da mulher, englobando temas como saúde sexual, reprodutiva, 

enfrentamento à violência doméstica e ao câncer de mama. Essa é uma política que interfere 

diretamente nas taxas de mortalidade infantil além de fazer com que se reduza a incidência de 

uma série de doenças, como HPV e prevenção e acompanhamento de câncer de mama, um dos 

mais incidentes em mulheres (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2020b).  

Também é fundamental que o município de Vacaria possa atender casos de média 

complicação na saúde, para isso é fundamental que se melhore a sua infraestrutura e que assim 

possa atender melhor as demandas da região e reduzir o número de mortes.  

Outra política que precisa ser adotada é a de incentivo ao turismo. É importante avaliar 

o setor de turismo para que se tenha noção de sua capacidade em todos os municípios do Corede 

(SILVA; COSTA; CARVALHO, 2013). Alguns municípios já estão explorando essa área, mas 

ela pode receber maiores incentivos para melhorar ainda mais a economia do local. Além disso, 



42 

 

o turismo ajuda a elevar indicadores sociais e a qualidade de vida dos próprios cidadãos ao 

promover intercâmbios culturais e empregos.  

Em Vacaria, se destacam atrativos arquitetônicos como a histórica Catedral Nossa 

Senhora de Oliveira, famosa por sua construção em alvenaria de pedra de basalto; e o Centro 

Cultural Marcos Palombini, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Também chamam 

atenção espaços para eventos internacionais, como é o caso do Parque de Exposições Nicanor 

Kramer da Luz, além de riquezas ambientais como o Parque das Cachoeiras e a Velha Bica de 

Pedra (PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA, 2020). 

Os outros municípios apresentam capacidade para turismo em diversas áreas: Bom Jesus 

possui diversas riquezas naturais, como o Funil da Água Branca, a Rota das Cascatas e as 

Cachoeiras do Rio Cerquinha (PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, 2020). São José 

dos Ausentes apresenta uma diversidade de cânions, trilhas, mirantes e cachoeiras, além de 

apresentar diversas opções em gastronomia e hospedagem (PREFEITURA DE SÃO JOSÉ 

DOS AUSENTES, 2018). 

O saneamento básico também precisa alcançar maiores índices para a proteção do 

ambiente e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Este quesito tem impacto direto 

em diversos outros fatores, como mortalidade infantil, desenvolvimento físico e intelectual das 

crianças, e em transmissão de doenças. Além disso, pode levar à contaminação de solos e da 

água, que são extremamente importantes em regiões produtivas predominantemente agrárias 

(CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA DA 

SERRA, 2017). 

Nesse sentido, sugere-se a intensificação de políticas públicas de saneamento básico, de 

conscientização da população (realização de campanhas para mostrar os benefícios de um 

esgotamento sanitário adequado, além de incentivar a população a solicitar e implantar em suas 

residências a forma correta de esgotamento sanitário), no objetivo de alcançar um trabalho 

conjunto entre população e Estado, com o oferecimento de uma estrutura mais adequada. 

A urbanização ainda incipiente implica em uma limitação a comercialização e ao 

desenvolvimento de alternativas de produção e geração de renda. Normalmente, a urbanização 

é acompanhada de melhorias na infraestrutura, onde as cidades passam a oferecer vantagens 

para o deslocamento até ela. A região do Corede Campos de Cima da Serra ainda está entre as 

que possuem menores taxas de urbanização. O que causa custos mais elevados para o translado 

da população e das mercadorias, além de aumentar o tempo de locomoção. 

Sendo assim, é interessante que se intensifique as medidas de melhorias nas redes de 

energia elétrica, água, esgoto e calçamento, de forma a atrair e fortalecer a convivência também 
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urbana. Tais medidas tem a função de aumentar a interação entre os indivíduos e as produções 

rurais e urbanas, fortalecendo o comércio local e a geração de emprego e renda. Além disso, 

com a urbanização eleva-se a qualidade de vida a partir da redução de problemas relacionados 

a falta de saneamento básico. 

A infraestrutura é um dos principais pontos quando se trata de aumentar o nível de 

desenvolvimento de uma região. Apesar do Corede possuir dois modais de transportes e uma 

estrutura de geração e transmissão de energia, ela ainda se mostra passível de melhorias. No 

que diz respeito ao modal de transportes, a região possui uma deficiência em relação às demais, 

o que pode estar tornando a região menos atrativa comparativamente às regiões vizinhas, sendo 

este o fato de não possuir um aeroporto. Este é extremamente importante quando se fala em 

deslocamento de pessoas e cargas de maior valor agregado, e também está presente em regiões 

vizinhas (CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA 

DA SERRA, 2017). 

Logo, o desenvolvimento econômico da região, no sentido de tornar seus produtos mais 

competitivos e gerar maior produtividade da mão de obra, está condicionado à instalação de um 

centro de transferência de cargas no centro da região em paralelo a um braço ferroviário e um 

aeroporto. Tais medidas tornariam a região mais atrativa para aqueles que pretendem enviar sua 

produção para outros estados, regiões e países. Além dos mais como a presença de atividades 

econômicas ligadas à criação de animais de linhagem genética diferenciada, fruticultura de 

exportação e celulose é constante, faz com que a opção pelo deslocamento aéreo de pessoas 

ligadas a esses investimentos, seja uma opção importante (RIO GRANDE DO SUL, 2015). 

A análise descritiva dos dados demográficos realizada anteriormente mostra que o 

Corede Campos de Cima da Serra possui historicamente um baixo nível populacional e uma 

baixa densidade demográfica, se comparado aos demais Coredes do Estado do Rio Grande do 

Sul. Além disso, observa-se que de 2010 a 2020 a taxa de crescimento da população foi 

extremamente baixa, o que implica estagnação populacional.  

Este fato pode estar ocorrendo devido ao êxodo da população jovem. Se o motivo 

predominante for este, trata-se de um entrave importante ao desenvolvimento, dado que uma 

das principais vias para aumento do PIB é a quantidade da mão de obra, além do que, trata-se 

de uma mão de obra qualificada e em idade de elevada produtividade, o que implica em 

potencial para elevar a produtividade média da região, e em consequência o PIB per capita e a 

renda média. 

Para combater tal movimento são necessárias políticas públicas no sentido de criar 

possibilidades desses jovens se qualificaram e empreenderem e se empregarem na própria 
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região. No que tange a qualificação, é necessário que se disponibilize na região cursos técnicos 

como PRONATEC e universitários (graduações e especializações) para a capacitação dos 

jovens, além dos que já são ofertados no município de Vacaria. Tais cursos podem ser criados 

em parceria com as principais empresas da região, no sentido de formar uma mão de obra 

adequada a demanda regional. Estes devem ter como objetivo principal aumentar a 

produtividade do trabalhador, especificamente a partir da capacidade de inserir valor agregado 

ao produto da região, avançando ao oferecer ao mercado um produto de melhor qualidade e em 

formato final. Portanto, é necessário que se faça a transição de uma economia 

predominantemente primária para uma com potencial industrial. 

Em paralelo, para possibilitar a efetivação do passo anterior, deve ser fortalecido o 

parque produtivo regional, com fornecimento de estrutura física (Transportes, energia e 

comunicação) e fiscal (subsídios) favorável aos produtores, especialmente os de pequeno e 

médio porte. Assim, os jovens terão a possibilidade de fortalecer a produtividade de seus pais 

e não precisarão sair da região para buscar melhores oportunidades. Tais medidas podem 

impactar inicialmente em redução do saldo líquido das contas públicas, mas no médio prazo 

serão compensadas pelo aumento da arrecadação sobre a produção (CONSELHO REGIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 

Considerando a diversidade no setor agropecuário regional, os índices de produtividade 

são favoráveis por conta da fertilidade do solo e do clima da região. Sendo assim, a região 

apresenta potencialidades nas atividades primárias, porém há pouco valor agregado aos 

produtos agropecuários. Com isso há a possibilidade da criação de agroindústrias para que se 

tenha maior valor agregado a produção, além de proporcionar a integração com o setor 

industrial regional (CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS 

DE CIMA DA SERRA, 2017). 

Além do mais deve-se ter incentivos a introdução de novos cultivares que se adaptem 

ao clima de altitude e que se beneficiem da insolação e umidade. Culturas perenes como a maçã 

e a pera apresentaram excelentes resultados ao serem introduzidas na região. Além do mais 

outros cultivos demonstraram bom desempenho as condições do solo e regime pluvial como, 

framboesa, morango, physalis, mirtilo, amora, produção de mudas e a vitivinicultura (RIO 

GRANDE DO SUL, 2015). 

Apesar das vantagens comparativas naturais para a produção agrícola e pecuária da 

região do Corede, é necessário que se aumente a diversificação produtiva, principalmente no 

que tange a industrialização. Uma pauta produtiva centrada exclusivamente em produtos 

primários provoca uma vulnerabilidade a oscilações da economia e dos preços de mercados 
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nacionais e internacionais. Além disso, com a intensificação tecnológica, cada vez mais eleva-

se a concorrência, o que tende a prejudicar pequenos produtores, que são os mais vulneráveis, 

dadas as restrições orçamentárias. 

Assim, faz-se necessário o avanço em duas limitações principais: Uma primeira é 

fortalecer a infraestrutura dos municípios menores. Para isso, são necessários projetos de médio 

prazo que permitam a implantação de infraestrutura adequada e mão de obra capacitada para o 

desenvolvimento de indústrias que possam suprir a produção agropecuária existente no sentido 

de aumentar a produtividade e inserir valor agregado a produção, gerando empregos de melhor 

qualidade e rentabilidade. Um segundo é trabalhar na integração dos municípios. Para isso é 

necessária a desconcentração espacial de algumas atividades, especialmente de comércio e 

serviços, no sentido de fortalecer as economias dos municípios menores, reduzindo a mudança 

dos indivíduos dos pequenos para os municípios maiores. 

Além do mais, devido a baixa densidade populacional do Corede, o potencial industrial 

da região é grande, dado que um dos principais problemas constatados é o escoamento da 

produção. Frente a isso, a opção da criação de agroindústrias que industrializem esses produtos, 

aproveitando também o refugo gerado durante a produção é uma alternativa viável, sendo que 

agregariam maior valor e aumentariam a vida útil também. Além de que poderia ofertar os 

produtos derivados ao longo do ano, sendo capaz de abranger todo mercado nacional, além de 

ter a exportação como uma opção mais recorrente. 

Também pode ser considerado a possibilidade da criação de agroindústrias através de 

cooperativas que fabriquem produtos como o vinagre, doces, néctares e geleias com maior 

abrangência comercial. O Corede produz grande parte dos produtos que poderiam ser utilizados 

como matéria prima para compor os produtos orgânicos, além de ter uma localização estratégica 

por estar próxima de grandes cidades como Caxias do Sul e Porto Alegre, além de fazer divisa 

com o Estado de Santa Catarina. 

A produção de mel é outro fator que deve ser mais explorado e ter maiores incentivos, 

já que é extremamente importante para a cadeia produtiva do setor, além de que a região tem 

um produto único devido a fatores como a altitude e a flora local. 

O Queijo Serrano tem grande potencial para a comercialização em maior escala. O setor 

produtivo tem grande importância para a região, já que é produzido por cerca de 1500 famílias 

e pode ser um diferencial para a criação do agroturismo regional. Por isso, a legalização da 

agroindústria para os produtores que fabricam é uma oportunidade de agregar maior valor ao 

produto e a região, já que pode ser explorado no turismo também (CONSELHO REGIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DOS CAMPOS DE CIMA DA SERRA, 2017). 
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Como mencionado anteriormente, ocorre também o descarte incorreto de resíduos 

provenientes das agroindústrias nos municípios do Corede. Uma alternativa que deve ser 

estudada para a aplicação na região é a produção de biogás a partir destes resíduos, já que a 

região tem grande produção agropecuária. 

O biogás é utilizado como matéria prima no setor agroindustrial para a geração de 

energia elétrica sustentável através de geradores ou turbinas. Apesar de não poder atender toda 

a demanda regional pode ser utilizada como complementação. Além do mais, essa é uma 

alternativa que pode trazer benefícios como a redução dos resíduos e efluentes orgânicos nos 

aterros sanitários, já que é uma energia limpa e de baixo custo (LORA; VENTURINI, 2012; 

ABREU, 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo partiu do objetivo de traçar um perfil socioeconômico da região do Corede 

Campos de Cima da Serra e a partir destes identificar os entraves atuais ao desenvolvimento, e 

assim, propor medidas possíveis para superar essas dificuldades e acelerar o desenvolvimento 

da região. Para isso, foram investigadas características demográficas, de educação, de saúde, 

da economia, da infraestrutura e do território e ambiente. 

Identificou-se que os principais problemas estão relacionados a estagnação 

populacional, mortalidade infantil, baixo nível educacional, infraestrutura limitada, baixa taxa 

de esgotamento sanitário adequado e baixa taxa de urbanização. Estes fatores estão em alguma 

medida correlacionados e estão provocando a manutenção da região em níveis baixos de 

desenvolvimento. Para melhorar tais limitações, propõe-se políticas públicas mais intensas e 

pontuais. 

Podemos observar que a região ainda carece de investimentos públicos e privados. 

Problemas como de mortalidade infantil, acesso à educação e saneamento básico ainda estão 

muito presentes e precisam de ações imediatas para serem contidos.  

É fundamental destacar principalmente o problema da mortalidade infantil, pois eles 

revelam que é preciso melhorar a gestão da saúde na região e trabalhar melhor com as questões 

de educação sexual e com um melhor acompanhamentos das gestações. Mesmo que alguns 

municípios não possuam marcas nesse quesito, é fundamental sempre ter atenção, pois ele 

revela uma série de problemas que estão acontecendo na área da saúde.  

A partir do cuidado com esses problemas, é possível agir em outras frentes para 

melhorar a qualidade de vida da população e até mesmo subir o IDH em municípios que estão 

um pouco mais baixos. Mesmo este Corede não possuindo muitos habitantes e uma baixa 

densidade demográfica em relação ao restante do Estado do Rio Grande do Sul, é fundamental 

que ele também receba maiores investimentos, já que ele também colabora com os índices de 

produção do Estado. 

Sendo assim, a criação de agroindústrias é fundamental para atender à crescente 

demanda por produtos que o Corede tem grande produção. Considerando também que a maior 

parte dessa produção vem da agricultura familiar é essencial que tenha maiores investimentos 

para que os produtores possam industrializar os produtos. Para isso sugere-se políticas públicas 

voltadas também ao incentivo à agricultura familiar para que aumentem a produção e 

comercialização e, consequentemente a renda familiar. 
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