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       Morrinhos do Sul é um Município de pequeno porte, e

está localizado na Microrregião Osório, Mesorregião

Metropolitana de Porto Alegre, no Sul do País. Possui

uma área de 166,64 km ², onde vivem aproximadamente

3.182 habitantes (IBGE 2010). Sua densidade

populacional é de 19,2 hab/km², cuja maior parcela vive

na área rural. Está cerca de 181Km de Porto Alegre

(capital). O PIB a preços correntes (2010) é de R$ mil

37.361 e o PIB per capita (2015) é de R$ 16.199,87 e o

IDH-M é de 0,711 (2010). Nossa economia é

essencialmente agrícola, no regime de economia familiar,

com predominância da pequena propriedade rural, onde

as principais dificuldades enfrentadas pelos agricultores

rurais é a falta de infraestrutura adequada nas vias e

estradas rurais para o escoamento da produção e o

transporte de insumos para o plantio, ocasionando

significativas perdas e prejuízos, tanto na época do

plantio, colheita e comercialização dos produtos

agrícolas, bem como aumento dos gastos na

manutenção e conservação de equipamentos de

produção.

  O empreendimento proposto trata-se de uma

Revitalização nas Ruas Antônio José Carlos e João

Francisco Becker, no qual consiste em retirar a

pavimentação existente a mais de 25 anos que se

encontra atualmente em péssimas condições de

trafegabilidade, devido ao grande tráfego diário de

veículos. Após a retirada será feita a nova pavimentação

com blocos de concreto intertravados. O

empreendimento abrange o atendimento da área central

do município atendendo de forma direta em torno de 150

famílias e de forma indireta a todo o município e região,

sendo que se trata de uma das principais vias do

Município.

     A estrutura social se caracteriza por pequenos núcleos comunitários. O

perfil econômico é dado pelo predomínio das atividades ligadas à produção

agrícola. A banana é o produto mais importante de Morrinhos do Sul

envolvendo 65% das suas famílias. A região distinguida no empreendimento

contempla 70% da área produtiva de banana. A cadeia produtiva está baseada

no consumo da fruta “in natura”. Este fato aponta que o fator transporte

interfere diretamente na valorização comercial das frutas. O balançar das

carrocerias diminui a qualidade, a apresentação ao consumidor final, de modo

a representar perda de até 50 % do valor de comercialização ao agricultor.

    A Revitalização da referidas ruas, no Município de Morrinhos do Sul/RS

trarão melhores condições na circulação viária do Município, no qual traz como

consequência melhoria na acessibilidade, sendo este direcional ao crescimento

urbano e econômico. E é neste contexto que impactos socioeconômicos que a

pavimentação pode surgir.
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