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RESUMO 

 
 
 

A PRODUÇÃO DE PORONGOS/CUIAS COMO UMA ESTRATÉGIA 
PARA A REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 
DISTRITO DE ARROIO DO SÓ, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS 

 
 

AUTORA: Janete Webler Cancelier 
ORIENTADOR: Cesar De David 

 

 

A pesquisa apresenta reflexões sobre a produção dos porongos/cuias e sua importância como 
atividade que permite a reprodução socioeconômica da agricultura familiar, especificamente no 
distrito de Arroio do Só, município de Santa Maria (RS). Objetivou-se reconhecer e identificar o papel 
dos agricultores familiares produtores de porongo e das agroindústrias familiares processadoras de 
cuias, bem como os diferentes processos produtivos os quais compõem essa cadeia. Para a 
realização da investigação, utilizou-se não somente a pesquisa bibliográfica, na qual abordou-se 
referenciais teóricos pertinentes ao tema, como também a pesquisa de campo, com aplicação de 
entrevistas estruturadas e formulários, observação direta com registro em diário de campo, a fim de 
compreender o fenômeno em suas singularidades e totalidades. Buscou-se, também, informações 
qualificadas junto aos produtores de porongos e às agroindústrias. Essa aproximação permitiu 
perceber a diversidade e heterogeneidade em que se encontram os agricultores 
familiares/agroindústrias; as estratégias utilizadas; as diferentes fases do processo produtivo; o 
caráter tradicional e artesanal que a atividade possui; e os diferentes espaços de comercialização 
acessados, tanto no mercado externo quanto interno. Os produtores de porongos/cuias resistem ao 
longo dos anos diante de dificuldades de toda ordem, pois ainda se encontram invisibilizados perante 
o poder público. Revela-se, desse modo, a importância econômica que a atividade possui para as 
populações envolvidas, uma vez que recebem pouco ou nenhum auxilio das instituições municipais e 
estaduais. A produção de porongos/cuias e a inserção das agroindústrias familiares no distrito de 
Arroio do Só possibilitaram uma nova dinâmica socioeconômica, contribuindo com a permanência das 
pessoas no campo pela demanda de trabalho e geração de renda. 

 
Palavras-chave: Porongos; Cuias;. Agricultura Familiar; Agroindústrias Familiares.  
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THE PRODUCTION OF GOURDS AS A STRATEGY TO THE SOCIAL 
REPRODUCTION OF FAMILY FARMING AT ARROIO DO SÓ 

DISTRICT, CITY OF SANTA MARIA – RS 
 
 

AUTHOR: Janete Webler Cancelier 
ADVISOR: Cesar De David 

 

 

This research presents reflections about the production of gourds and its importance as an activity that 
allows economic and social development of family farming, specifically at Arroio do Só District, City of 
Santa Maria (RS). The objective of this research was to recognize and identify the role of family 
farmers and family agroindustry who produce and process gourds, as well as the different productive 
process that make up this productive chain. For the accomplishment of the investigation, it was used 
bibliographic research, in which theoretical references related to the subject were addressed, and also 
field research, with the application of structured interviews and forms, direct observation with field 
journaling, in order to understand the phenomenon in its singularities and totalities. There was also a 
search for qualified information provided by the gourds producers and the agroindustry workers. This 
approach allowed the perception of the different realities lived by the family farmers and the 
agroindustry workers; the strategies that are used; the different phases of the production process; the 
traditional and artisanal character of the activity; and the many accessed spaces of commercialization, 
in both intern and extern market. The producers of gourds resist through the passage of years facing 
all kinds of difficulties, since they still suffer from invisibilization by the public power. In this way, the 
economic relevance that the activity has to the population involved in the production process is 
revealed, since this people get little or none support from municipal or state institutions. The 
production of gourds and the insertion of family agroindustry at Arroio do Só District enable a new 
socioeconomic dynamic, contributing to the permanency of people at the countryside because of the 
demand of work and income generation. 
 
 
Key words: Gourds;. Family Farming; Family Agroindustry.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O hábito de tomar chimarrão é comum entre os povos do Cone Sul Latino-

americano – sobretudo na Argentina, Uruguai, Paraguai, Sul do Chile e Brasil. Essa 

tradição, de acordo com Mordo e Vega (2004, p. 17), foi “transmitida pelos indígenas 

aos colonizadores espanhóis e portugueses, e estes ao adotar o hábito de tomar o 

mate difundiram sua utilização por diversos países da América Latina”. 

A relevância do estudo da agricultura familiar reflete a importância que esse 

segmento representa no contexto da agricultura brasileira. A prática dos agricultores 

familiares do distrito de Arroio do Só, o cultivo de porongos – utilizados 

prioritariamente para a produção das cuias de chimarrão –, é uma importante 

atividade que o grupo encontra para sua reprodução ao lado da agricultura 

empresarial, representada pelo cultivo da soja, o qual ocupa espaço significativo no 

estado do Rio Grande do Sul. 

A pesquisa surge do interesse tanto em compreender os processos e 

fenômenos que giram em torno do cultivo do porongo1 (Lagenaria Siceraria) e da 

produção da cuia de chimarrão ou mate, enquanto um produto da agricultura 

familiar, o qual perpassa várias etapas de produção e agroindustrialização; como em 

identificar, não só os diferentes espaços e contextos das trocas comerciais e 

simbólicas envolvidas na utilização deste artefato, mas também a sua importância 

para a reprodução social dos agricultores familiares dedicados a essas atividades. 

Pertencente à família das Cucurbitaceae, também conhecido em várias 

regiões do Brasil por cabaça, porunga, cuia, taquera, etc., o termo porongo é mais 

utilizado na região sul do país. Os porongos, provenientes de trepadeiras, são 

denominados lagenaria siceraria, lagena significa garrafa e sicera recipiente para 

beber ou "vaso de beber". A variedade de nomes que recebe está relacionada à 

língua e à cultura de cada região. Neste trabalho, utiliza-se o termo porongo 

(BISOGNIN, 2004). 

Os termos “mate” (mate amargo) e “chimarrão” são sinônimos, mas são 

empregados com maior ou menor frequência de acordo com a região de origem. O 

                                            
1 Em alguns momentos no texto, citar-se-á as palavras porongo ou cabaças. Salienta-se que estas 
possuem o mesmo significado, alguns autores preferem utilizar cabaças, outros porongos. 
Procuramos não alterar a semântica apresentada pelos autores. 
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termo “mate” é mais utilizado em países que foram colonizados por espanhóis, de 

língua castelhana. Já o termo “chimarrão” é mais utilizado no Brasil, a partir da 

palavra castelhana rioplatense cimarrón, que significa xucro, não domesticado. 

(CARPIO, 2006). 

O costume de tomar chimarrão é tradicional e contemporâneo, transmitido de 

geração em geração, estabelece relações entre diversas culturas e, inclusive, pode 

ser considerado uma marca de identidade regional. “A tradição de matear, ato de 

tomar chimarrão contém o ritual da circularidade, da acolhida, da amizade, da 

integração, da identidade, da distração, do prazer, um hábito que encontrou adeptos 

em outras regiões brasileiras e em diversos países” (BASTOS, 2010, p.20). 

A cuia é um dos objetos essenciais para a manifestação desse hábito. Tomar 

chimarrão está associado ao contexto cultural e às relações sociais estabelecidas 

entre distintos grupos, ou seja, diferentes tradições articulam-se em torno do hábito 

de matear. Esse costume movimenta uma série de atividades agrícolas, para-

agrícolas e não agrícolas, as quais materializam-se nas mais diferentes formas e 

espaços, entre eles, o distrito de Arroio do Só, município de Santa Maria/RS. 

O porongo pode ser encontrado em praticamente todos os países, nos cinco 

continentes, sendo um fruto global (HEISER, 1979). É a matéria-prima para a 

confecção de cuias utilizadas como recipiente para o chimarrão, bebida típica do sul 

da América do Sul (BISOGNIN et al., 2008). O cultivo de porongo é uma importante 

e representativa atividade para a agricultura familiar do Rio Grande do Sul, embora 

permaneça invisibilizado, tanto pelas políticas públicas (municipais, estaduais e 

federais), pelos órgãos de assistência técnica (oficiais ou não), quanto pelas 

instituições de ensino e pesquisa. 

Propõe-se, nesta investigação, compreender em que medida a produção de 

porongos/cuias e seu processamento viabilizam a reprodução social da agricultura 

familiar do distrito de Arroio do Só? 

Como área de abrangência da análise elenca-se o distrito de Arroio do Só no 

município de Santa Maria – RS, visto que se encontra inserido na região central do 

estado do Rio Grande do Sul, a qual se constitui como um dos maiores produtores 

de porongo da América2. O município de Santa Maria participa desse processo como 

um espaço de produção da matéria-prima (porongo), da transformação do porongo 
                                            

2 Fonte: Campo e lavoura. Avanço da soja ameaça a produção de porongos no centro do Rio Grande 
do Sul, 2013. 
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em cuia e de articulação aos demais mercados, via produção e distribuição das 

cuias.  

Os fenômenos serão analisados a partir da década de 1990, uma vez que, 

neste período, ganham maior visibilidade na área rural e se destacam, fenômenos 

como a inserção do agronegócio com a produção da soja e as estratégias utilizadas 

a partir da pluriatividade. Assim como, a desativação, nesta década, da linha férrea 

para o transporte de passageiros entre Porto Alegre/Uruguaiana, fato que provoca 

impactos significativos no distrito de Arroio do Só, pois possuía uma estação 

ferroviária. 

A estação ferroviária de Arroio do Só foi inaugurada em 1885 com a linha que 

realizava o trajeto de Porto Alegre/Uruguaiana. Os trens de passageiros deixaram de 

passar pela linha e pela estação em 02/02/1996. Atualmente uma das linhas de trilho 

é utilizada para estacionamento de trens de carga. (GIESBRECHT, 2011). 

O recorte temporal possibilitará apreender como as mudanças manifestam-se 

no decorrer do espaço-tempo na área de estudo, sobretudo pelo perfil de 

monocultura típico do agronegócio, o qual expande-se por meio da produção em 

grande escala, desconsiderando produções não adequadas a este padrão produtivo. 

Destaca-se que são frequentes as modificações presentes no espaço. Essa 

dinâmica assegura que “parcelas do espaço geográfico sejam reproduzidas e 

desenvolvidas de forma desigual, conduzindo à tendência da diferenciação espacial” 

(SMITH, 1998). O capital impõe novos objetos ao espaço, o que modifica a 

paisagem e as dinâmicas sócio espaciais e econômicas. Essa desigualdade fica 

evidenciada na paisagem geográfica e, a técnica, passa a ser o elemento chave das 

transformações no espaço geográfico (SANTOS, 1996).  

Dessa maneira, pode-se inferir que cada lugar deve ser analisado, conforme 

Santos (1997), como uma “combinação particular de modos de produção 

particulares. Nenhuma solução pode ser encontrada localmente, mas no quadro da 

estrutura socioeconômica e política do Estado-Nação, isto é, na formação 

socioeconômica integral”. E, a partir dessa conjuntura, busca-se analisar o 

fenômeno desta pesquisa em sua totalidade, com suas especificidades. 

Ao considerar a carência de estudos que tratam da temática, acredita-se ser 

relevante e oportuno a realização desta pesquisa. A escolha do tema decorre 

também da identificação da produção/manufatura/comercialização do porongo e da 

cuia como uma estratégia importante para os agricultores familiares. No que tange 
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ao esforço de viabilizar a reprodução social do referido grupo, o estudo proposto 

aproxima-se dos debates acerca do “novo” rural.  

A perspectiva que se impõem é a de que houve um processo de 

ressignificação das próprias funções sociais do rural, tendo em vista a incorporação 

de novos usos e funções, como bem aponta Wanderley (2000). 

Assim como compreender por que essa produção, que possui relevância 

social e econômica para os agricultores familiares, encontra-se invisibilizada perante 

órgãos públicos, privados e Instituições de Ensino e pesquisa?. Este fato é 

observado a partir da impossibilidade de se encontrar dados estatísticos referentes 

ao cultivo, tampouco em estudos em relação ao conhecimento de cunho geográfico.  

A produção de porongos é uma atividade desenvolvida ao longo do tempo e 

recorrente nas memórias dos habitantes mais antigos do distrito de Arroio do Só. 

Diante desse contexto, destaca-se a impossibilidade em identificar um tipo único de 

produtor/produto, sendo uma constante a diversidade e heterogeneidade dos 

produtores de porongos. A cultura do porongo possui um papel relevante para os 

agricultores familiares, visto que proporciona empregos e renda aos trabalhadores 

do campo, na produção do porongo, no processamento da cuia e na sua 

comercialização. Em 2011, a safra de porongo gerou cerca de 11,2 milhões de frutos 

aproveitáveis no RS, configurando-se como a principal fonte de renda para dezenas 

de agricultores familiares (GLOBO, 2012).  

Ao mesmo tempo em que pode-se afirmar o crescente interesse e 

rentabilidade da produção de porongos, também afirma-se que essa atividade é 

fortemente ameaçada por outras atividades primárias de cunho empresarial, 

especialmente a sojicultura – atividade desenvolvida na região. Esta ameaça obriga 

os produtores de porongo a arrendar terras em outros municípios, apesar de 

continuarem o processamento da cuia em suas propriedades no distrito. 

Outra variável fundamental para a orientação do estudo refere-se à 

importância do papel desempenhado pelas agroindústrias no fomento à produção 

primária, a qual caracteriza o chamado desenvolvimento de atividades para-

agrícolas, típicas da pluriatividade. Cabe ressaltar que, assim como referimos uma 

diversidade/heterogeneidade de produtores, também referimos a 

diversidade/heterogeneidade de agroindústrias.  

Acerca das diferentes interpretações teóricas sobre o sujeito desta pesquisa, 

evidencia-se que o aprofundamento da investigação resolveu algumas questões de 
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pesquisa, as quais, inicialmente, estavam em aberto. Estas perguntas auxiliaram na 

investigação e posterior resposta ao problema formulado, no início da investigação, 

entre as quais destacam-se: a) Qual é o papel e as funções desempenhadas pela 

agricultura familiar na sociedade contemporânea?; b) O saber fazer com práticas 

tradicionais diferenciadas, que não visam exclusivamente o lucro e que estão pouco 

visíveis, como é o caso da produção de porongo, é suficiente para manter o 

agricultor familiar no campo?; c) Estaria ocorrendo um processo de monopolização 

do território a partir da inserção e da consequente ampliação das áreas destinadas 

ao cultivo de soja?; d) Os atuais agricultores familiares são reproduzidos pelo capital 

e pelas necessidades que se impõe? 

O objetivo geral da tese é compreender a diversidade e a heterogeneidade da 

produção de porongos/cuias, bem como o seu significado e importância como 

estratégia de reprodução social dos agricultores familiares de Arroio do Só, Santa 

Maria – RS.  

Especificamente, busca-se: I) compreender a origem dos porongos e a sua 

importância nos mais distintos espaços/tempos a partir da dimensão sócio histórica 

de seu cultivo; II) descrever as diferentes fases e etapas do processo de produção, 

transformação e comercialização do porongo e da cuia; III) identificar o perfil dos 

produtores de porongo/cuia, tomando como principais variáveis: estratégias de 

reprodução social, atividades para-agrícolas e pluriatividade; e IV) analisar o papel 

das agroindústrias familiares processadoras de cuias para a produção e 

comercialização da cuia.  

A justificativa científica, social e pessoal3 dessa pesquisa revela-se, tanto na 

ausência de estudos os quais tratem especificamente sobre a 

produção/processamento/comercialização dos porongos/cuias, como na importância 

econômica e social da atividade para os agricultores familiares e para o distrito de 

Arroio do Só.  

Além da invisibilidade acadêmica, também pode-se identificar a inexistência 

de políticas públicas, seja de extensão, assistência técnica, crédito ou 

                                            
3 Há também um interesse pessoal em compreender os processos e as dinâmicas as quais 
movimentam o espaço rural e as áreas ocupadas pela agricultura familiar nos mais distintos espaços. 
O fascínio ampliou-se a partir da pesquisa realizada no mestrado, especificamente a questão das 
mudanças que se materializam no espaço rural do município de Chapecó, no Oeste de Santa 
Catarina.  
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comercialização, mesmo diante da centralidade da atividade para a comunidade 

referida e para os agricultores diretamente envolvidos nela. Nesse sentido, os 

resultados produzidos poderão contribuir para o fortalecimento da identidade desses 

produtores, o que, inegavelmente, provocará impactos de ordem política e 

econômica.  

Parte dessa invisibilidade deve-se ao tipo de produto, uma vez que, durante 

muito tempo, a produção de porongo destinou-se ao autoconsumo, sendo 

absolutamente presente no cotidiano dos agricultores de diferentes regiões, sem 

possuir um status comercial, o que só vem ocorrendo nas últimas décadas, pela 

expansão do consumo do chimarrão, nos mais distintos locais. 

Com a mudança para Santa Maria e início do doutorado, atento para a 

reduzida participação do setor primário, resultante da agricultura familiar na 

economia municipal, mesmo diante da proximidade das áreas rurais, o que, a priori, 

viabilizaria redes de comercialização, que implicariam no aumento da renda dos 

agricultores familiares. Desta forma, definiu-se pela atividade da 

produção/processamento dos porongos/cuias, justamente pela invisibilidade a que 

estes sujeitos estão expostos e pela inexistência de dados sistematizados e 

discussões acerca da atividade. 

A análise é significativa para a geografia agrária, pois possibilitará produzir 

conhecimento acerca de como articulam-se e estruturam-se os agricultores 

familiares produtores de porongos/cuias, a partir das relações em distintos espaços-

tempos. Ademais, a pesquisa poderá servir de referência para diversas áreas do 

conhecimento, haja vista que dialoga, além de autores da Geografia, com áreas 

como Biologia, Antropologia, Agronomia, Sociologia, Economia e História.  

A tese estrutura-se em seis capítulos, além da apresentação inicial e das 

considerações finais. No capítulo 1, “Introdução”, apresenta-se e delimita-se o tema 

de pesquisa, o problema, os objetivos, a justificativa e a estrutura da tese. No 

capítulo 2, “O caminho metodológico da pesquisa”, evidencia-se as escolhas, os 

procedimentos e as técnicas utilizadas. 

No capítulo 3, “A dimensão socio-histórica do cultivo do porongo/cabaça”, 

identifica-se o significado cultural do porongo/cabaça a partir de sua origem, 

inserção/dispersão no continente americano, além dos processos naturais e sociais 

os quais possibilitaram a sua domesticação e utilização. Nesta seção, busca-se 

compreender como a cuia, um artefato cultural transcende gerações, presente na 
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contemporaneidade em diversos espaços – inclusive no distrito de Arroio do Só, 

importante área produtora de porongos do município de Santa Maria - RS.  

No capítulo 4, “A produção do porongo como uma estratégia de reprodução 

social da agricultura familiar”, verifica-se a importância e o papel que ocupa a 

agricultura familiar na contemporaneidade. Contextualiza-se sobre as atividades não 

agrícolas, a partir da inserção da pluriatividade num contexto amplo e, 

especificamente, no distrito de Arroio do Só, município de Santa Maria - RS. Bem 

como, observa-se a diversidade e heterogeneidade em que estão inseridos os 

agricultores familiares produtores de porongo e a importância dessa atividade, no 

que tange à sua permanência e reprodução. 

No capítulo 5, “Da semente ao porongo e do porongo à cuia: as diferentes 

fases do trabalho”, apresenta-se todas as fases componentes do processo, do 

preparo da terra e cultivo até o processamento final. Descreve-se, sequencialmente, 

todas as atividades realizadas nos mais distintos momentos, os equipamentos 

utilizados e o tipo de força de trabalho das atividades. 

No capítulo 6, “O papel das agroindústrias familiares na 

produção/comercialização do porongo/cuia”, mostra-se as diferentes terminologias 

utilizadas para designar a agroindústria familiar e a pertinência de sua consolidação 

para a agricultura familiar. Analisa-se como esse processo se manifesta e se 

materializa no distrito de Arroio do Só e no bairro Camobi, município de Santa Maria 

-RS, além de suas implicações na reprodução social dos agricultores familiares 

produtores de porongo do distrito de Arroio do Só. 

Por fim, apresenta-se as considerações finais com algumas proposições, bem 

como as referências e os apêndices com os instrumentos para a coleta das 

informações obtidas no campo. Deseja-se que a organização da presente tese 

possa dar ao leitor uma visão fiel da produção e processamento de porongos no 

distrito de Arroio do Só. 
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2. O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Nesse capítulo descreve-se o caminho metodológico adotado, os 

procedimentos e as técnicas de investigação utilizadas para a pesquisa, a qual 

resultou nesta tese. 

Primeiro, apresenta-se uma discussão sucinta acerca da importância da 

pesquisa na elucidação do desconhecido e o avanço do conhecimento científico 

geográfico. No recorte espacial e temporal, justifica-se a opção pela área de 

pesquisa e o período analisado. A respeito dos sujeitos da pesquisa elucida-se 

quem são os protagonistas que possibilitaram a produção dessa tese. 

Em seguida, aponta-se sobre o caráter qualitativo da pesquisa, com a 

apresentação dos elementos teóricos que possibilitaram a compreensão do caminho 

metodológico. Além disso, evidencia-se a relevância da pesquisa teórica, 

documental, de campo e dos instrumentos de coleta de dados utilizados como: 

entrevistas, formulários, observação direta, diário de campo e registros fotográficos.  

 

 

2.1 A pesquisa 

 

Em sua essência, permite elucidar o desconhecido, compreender novos 

fenômenos e avançar nas discussões que permeiam a construção do conhecimento. 

O pesquisador surge como sujeito central neste processo, “o descobridor do 

significado das ações e das relações que se ocultam nas estruturas sociais” 

(CHIZOTTI, 2010, p.80). Suas inquietudes instigam a constante busca pelo desvelar 

da realidade e pelo avanço do conhecimento e da ciência. “O saber científico deve 

ser acompanhado pela reflexão sobre o trabalho a ser executado, pelos 

fundamentos existenciais, pelos suportes sociais e pelas finalidades culturais que o 

explicam” (MENDES; PESSÔA, 2009, p. 511).  

Ou seja, “o processo de construção do conhecimento científico e seu produto 

refletem o desenvolvimento e a ruptura ocorridos nos diferentes momentos da 

história. A ciência é dinâmica e está sempre em processo de mudança a procura de 

novos resultados” (PESSÔA, 2015, p.16-18). As rupturas epistemológicas 
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possibilitaram avanços nas ciências. A pesquisa e o conhecimento científico são o 

resultado de distintas manifestações, um processo inacabado e permanente.  

A Geografia encontra-se inserida neste contexto de mudanças, visto que, nas 

últimas décadas, passou por uma série de mudanças, especialmente no que se 

refere às orientações teórico-metodológicas. A introdução de novos paradigmas4 e o 

encontro com a filosofia, como bem aponta Oliveira (2004, p.10), “permitiu que o 

debate entre as correntes filosóficas ganhasse lugar na produção acadêmica da 

Geografia e, com ela, nascesse a crítica”, que por sua vez é a condição integrante e 

necessária para a formação do espírito científico (BACHALARD, 1996, p.29). Assim, 

a Geografia, no decorrer de sua trajetória, aperfeiçoa seus métodos e técnicas, na 

busca em apreender a realidade em sua totalidade. Na opinião de Pessoa (2015, 

p.16):  

 

 

Conceitos e categorias ora são resgatados e colocados em discussão, ora 
são formulados para que a realidade geográfica deixe de ser vista apenas 
pelo lado da observação e descrição e passe a ser interpretada por outras 
técnicas de pesquisa transportadas, muitas vezes, de outras áreas do 
conhecimento. 

 

 

Todos esses fenômenos orientam o desenvolvimento de uma ciência 

geográfica mais compromissada em compreender e interpretar a realidade, a partir 

de uma visão crítica dos problemas referentes às estruturas sociais, políticas, 

culturais, econômicas e ambientais. 

Contudo, os conhecimentos geográficos produzidos no Brasil foram, 

inicialmente, estruturados nas concepções de domínio da Geografia do poder, 

amparados especialmente nas escolas alemã e francesa. Souza (2011, p.34), em 

seus estudos, aponta que  

 

 

                                            
4 As mudanças de paradigmas na ciência estão em sintonia com as transformações sociais, políticas, 
econômicas e ambientais da sociedade. De forma específica, na América Latina, as transformações 
ocorridas na década de 1970 levaram a educação, as ciências sociais e a ciências humanas a um 
repensar sobre a interpretação da realidade. A abertura política, ocorrida em quase todos os países 
latino americanos, ao final da década de 1970, fez reacender o paradigma qualitativo nas pesquisas 
iniciadas na década de 1980 (PESSOA, 2015, p.17). 
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A ciência geográfica foi instituída em território brasileiro a partir das 
propostas colonialistas e positivistas com raiz na Europa, em especial, na 
geografia de La Blache e Ratzel. Essa foi a perspectiva assumida pelas 
diferentes subdivisões da geografia brasileira, com destaque para a 
geografia agrária. 

 

 

Nesta direção, Souza (2011, p.35) ainda enfatiza que a "perspectiva 

colonialista foi bastante cara para a produção do conhecimento em geografia agrária 

no país". Visto que a produção do conhecimento geográfico passou a desenvolver-

se com uma postura positivista de percepção do campo, em que "deixou-se de ter 

acesso à produção dos geógrafos libertários, solidificada sobre a questão da terra e 

do campesinato". 

As concepções conservadoras começaram a modificar-se após a inserção 

dos estudos de Manuel Correa de Andrade e Orlando Valverde, os quais 

conseguiram, de acordo com Suzuki (2007, p.27), “avançar enormemente na 

incorporação de categorias que permitiram adensar a análise das contradições 

presentes no campo e na agricultura". A partir desses autores, a Geografia agrária 

brasileira passa a constituir-se com uma postura mais crítica, no que se refere às 

contradições das relações sociais no campo (SOUZA, 2011, p.36).  

Entre os autores recentes dedicados a compreender e discutir as 

desigualdades e contradições existentes no campo brasileiro, cita-se Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, Antonio Thomaz Júnior e Bernardo Mançano Fernandes, entre 

outros. Estes pesquisadores desenvolvem seus estudos a partir do método dialético 

e buscam, segundo Souza (2011, p.36), 

 

 

Entender o campo a partir das contradições geradas internamente ao modo 
capitalista de produção. Imputam ao camponês a condição de classe social 
dentro do capitalismo, onde, assim como a burguesia e o proletariado, é 
sujeito histórico no processo de desenvolvimento. 

 

 

Na contemporaneidade, a Ciência Geográfica apresenta-se de forma plural, 

com um conhecimento amplo, difundido e comprometido em interpretar e 

compreender a realidade geográfica. O desafio de compreender os processos e 

fenômenos inseridos nos mais distintos níveis do conhecimento geográfico 

possibilitam, através da pesquisa, a busca de novos conhecimentos e a 
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consolidação da Geografia como uma ciência capaz de dar respostas aos diversos 

problemas que afetam a sociedade. 

Parte-se da perspectiva que o conhecimento e os fenômenos pesquisados 

não são estáticos, modificam-se constantemente e ajustam-se de acordo com a 

organização técnica em que cada sociedade se encontra inserida. O sujeito constrói-

se e transforma-se vis-à-vis o objeto e vice-versa (SPÓSITO, 2004).  

Analisam-se as dinâmicas do espaço e as transformações como um todo. 

Procura-se chegar à percepção da essência e demonstrar as contradições 

encontradas no objeto pesquisado.  

Emprega-se a realidade geográfica da área de pesquisa e toma-se como 

referência o campo teórico e conceitual da Geografia. Construir uma metodologia 

que consiga resolver os problemas apresentados à pesquisa é um desafio. Nesse 

sentido, compactua-se com o Beaujeu-Garnier (1971, p.100), ao apontar sobre a 

“importância de se ir ao encontro dos elementos que nos pareçam fundamentais e, a 

partir deles, descobrir o complexo das relações estabelecidas”. 

Compreende-se que a orientação filosófica adotada possibilitou a 

interpretação da realidade da área de pesquisa deste trabalho. Buscou-se na tese 

entender a relevância da produção dos porongos/cuias para a reprodução social da 

agricultura familiar, tendo em vista o município de Santa Maria/RS como eixo 

centralizador. Ademais, observou-se de que forma os conflitos pelo uso da área 

ocupada pela agricultura familiar produtora de porongos com os sojicultores 

manifestam-se no espaço geográfico. 

 

2.2 O recorte espacial e temporal da pesquisa 

 

Esta pesquisa possui como área de abrangência o distrito de Arroio do Só – 

com os produtores de porongo/cuia e as agroindústrias processadoras de 

porongo/cuias – e o bairro Camobi – com as agroindústrias processadoras de cuias, 

conforme Figura 1.  

Em 2010, de acordo com o IBGE, a população do distrito era composta por 

944 habitantes, os quais estão distribuídos segundo o Plano Diretor de 2008 do 

município de Santa Maria entre as unidades residenciais: Água Boa, Rincão dos 

Pires, Rincão Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo, Alto dos Mários, Tronqueiras, 

Coltado e a Sede do Distrito.   
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Figura 1 - Localização de Arroio do Só e do bairro Camobi. 

 

Fonte: Organizado por Janete Webler Cancelier (2017).  
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Hoje, segundo dados da Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) de 2015, o distrito possui em torno 

de 1.000 habitantes, é considerado o maior produtor de porongos do Brasil e exporta 

cuias para o Uruguai e Argentina. 

A escolha pelo município de Santa Maria-RS justifica-se no fato de estar 

inserido na região central do estado do Rio Grande do Sul, a qual constitui-se como 

um dos maiores produtores de porongo da América5. O município de Santa Maria 

(RS) participa desse processo como um espaço de produção da matéria-prima 

(porongo), de transformação do porongo em cuia e de articulação aos demais 

mercados, via produção, processamento e distribuição das cuias.  

Já o recorte temporal de 1990 à 2017 se fundamenta pois a partir da década 

de 1990, fenômenos como a inserção do agronegócio com a produção da soja e as 

estratégias utilizadas a partir da pluriatividade ganham maior visibilidade na área 

rural. Desse modo, alteram-se as dinâmicas produtivas do campo brasileiro e sul-rio-

grandense. Soma-se a isso, a desativação nesta década da linha férrea para o 

transporte de passageiros entre Porto Alegre/Uruguaiana, a qual possuía uma 

estação no distrito de Arroio do Só. 

O recorte temporal possibilitou apreender como as mudanças manifestam-se 

no decorrer do espaço-tempo na área de estudo, sobretudo em razão do perfil de 

monocultura típico do agronegócio, o qual se expande por meio da produção em 

grande escala, sem considerar produções não adequadas a este padrão produtivo.  

 

 

2.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

São os agricultores familiares produtores de porongo/cuias brutas produtores 

processadores de porongos, os quais transformam a matéria em diferentes níveis, 

além das agroindústrias processadoras de porongo/cuia. Aos pesquisados, primeiro 

apresentou-se os objetivos da tese, bem como, orientou-se sobre o sigilo e 

anonimato dos dados.  Informou-se todos os participantes a respeito do Termo de 

Confidencialidade, conforme apêndice A, o qual foi lido e assinado voluntariamente 

pelos pesquisados. Em razão disso, não citaremos os nomes de nenhum dos 
                                            

5 Fonte: Campo e lavoura. Avanço da soja ameaça a produção de porongos no centro do Rio Grande 
do Sul, 2013. 
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entrevistados. Os agricultores produtores de porongo estão identificados do produtor 

1 ao produtor 26 (número total de produtores entrevistados entre a área rural e a 

urbana). Para as agroindústrias utilizou-se a nomenclatura de letras da A à L, uma 

vez que 12 unidades foram pesquisadas.  

Os critérios utilizados para a escolha dos sujeitos foram: a dedicação à 

atividade do cultivo do porongo e o local de residência no município de Santa Maria 

(RS). Das agroindústrias processadoras de porongo/cuias foram elegidas todas as 

unidades localizadas no distrito de Arroio do Só. Da área urbana, somente aquelas 

mais citadas na ocasião da aplicação dos formulários, ou seja, as mais 

representativas perante o grupo pesquisado. 

Para a espacialização das informações, obtidas através do trabalho de 

campo, confeccionou-se mapas com o software ArcGis 10.1, no aplicativo ArcMap 

10.1. A edição final do layout dos mapas foi realizada no software Corel Draw X8. As 

bases cartográficas utilizadas provém da malha digital disponibilizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Escritório da Cidade da prefeitura 

municipal de Santa Maria (RS). Registrou-se as coordenadas geográficas de cada 

propriedade investigada, assim como das agroindústrias, o que possibilitou a 

espacialização e compreensão das relações construídas a partir da produção do 

porongo/cuia. 

 

2.4 O caráter qualitativo da pesquisa 

 

Na ciência geográfica a pesquisa qualitativa é utilizada como escolha 

metodológica com o intuito de desvendar as singularidades e a essência dos 

fenômenos. Entre as técnicas utilizadas, na pesquisa qualitativa encontra-se: 

entrevistas, trabalho de campo, diário de campo, pesquisa ação, observação, estudo 

de caso, análise de discurso e de conteúdo, etc. Estas técnicas trabalhadas em 

conjunto, ou separadamente, possibilitam a reflexão e a interpretação dos 

fenômenos estudados.  

A pesquisa qualitativa ocupa um lugar significativo entre as várias 

possibilidades de estudar-se os fenômenos os quais envolvem os seres humanos e 

as suas intrincadas relações sociais estabelecidas em diversos ambientes (GODOY, 

1995, p. 57). Ao falar sobre os pressupostos da pesquisa qualitativa, Chizzoti (2010, 

p. 78) mostra que “os pesquisadores que partilham da abordagem qualitativa, se 
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opõem ao modelo positivista para os estudos de natureza social e cultural, se 

recusam a admitir que as ciências humanas e sociais devam legitimar seus 

conhecimentos por processos quantificáveis”.  

Nas pesquisas qualitativas, os pesquisadores vão ao encontro do objeto 

estudado, com uma imersão do pesquisador, no sentido de elucidar os fenômenos. 

Procura-se captar os acontecimentos no contexto em que acontecem. As técnicas 

utilizadas adequam-se no decorrer da pesquisa, de acordo com as necessidades 

colocadas.  

Nessa perspectiva, Chizzotti (2010, p.79) menciona que, para apreender e 

legitimar o conhecimento, a abordagem qualitativa deve estar pautada no 

“fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, a aceitação de que todos os fenômenos 

são importantes”.  

Isto significa que os sujeitos são portadores de conhecimentos e práticas e o 

pesquisador, ao realizar a imersão em seu espaço de estudo, deve levar em 

consideração esses processos antes de atribuir-lhes significados. Como bem atesta 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 131), “as pessoas agem em função de 

suas crenças, percepções e valores, seu comportamento tem sempre um sentido, 

um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser 

desvelado”. Neste contexto, o pesquisador é um ativo descobridor do significado das 

ações e das relações que se ocultam nas estruturas sociais (CHIZZOTTI, 2010, p. 

80). 

Matos e Pessôa (2009, p. 284) complementam estas afirmações ao 

enfatizarem que a pesquisa qualitativa “reconhece os atores sociais como sujeitos 

que produzem conhecimentos e práticas, em virtude disso, a necessidade da 

imersão do pesquisador no contexto da investigação”. Ao realizar essa imersão, o 

pesquisador “deve despojar-se de preconceitos para assumir uma postura aberta às 

manifestações que observa e analisa” (CHIZZOTTI, 2010, p.79). O resultado da 

pesquisa é fruto do trabalho coletivo da dinâmica entre pesquisador e pesquisado.  

Nestas pesquisas, “a preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com a relação de uma 

instituição, de uma trajetória etc.” (GOLDENBERG, 2000, p. 14). Isso não quer dizer 

que os estudos que utilizam desta abordagem sejam menos científicos, uma vez que 
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são as técnicas e as ferramentas acessórias usadas que determinam a 

representatividade necessária para dar visibilidade à realidade pesquisada.  

Isto posto, a pesquisa qualitativa “defende o caráter construtivo interpretativo 

do conhecimento, o que de fato implica compreender o conhecimento como 

produção e não como apropriação linear de uma realidade que se nos apresenta.” 

(REY, 2005, p. 5, grifos do autor). Os dados da pesquisa qualitativa “objetivam uma 

compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da 

maior relevância do aspecto subjetivo da ação social.” (GOLDENBERG, 2000, p. 

49). 

Na realização de uma pesquisa de abordagem qualitativa, as técnicas de 

investigação aplicadas possibilitam o acesso aos dados essenciais para o 

desenvolvimento do estudo. Para que estes dados sejam confiáveis e portadores de 

veracidade, faz-se necessário a adoção de um caminho metodológico, que por sua 

vez deve atender aos objetivos traçados. Nesta tese, a pesquisa teórica, a pesquisa 

documental e a pesquisa de campo fazem parte desse caminho, conforme Figura 2. 

Para seu desenvolvimento utilizou-se, concomitantemente, os seguintes 

instrumentos de coleta de dados: formulários, entrevistas, observação direta, diário 

de campo e registros fotográficos. Depois, ocorreu a organização, sistematização, 

tabulação e análise das informações. A partir do organograma metodológico da tese 

é possível visualizar a trajetória percorrida no decorrer da pesquisa.  
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Figura 2 - Organograma metodológico do desenvolvimento da Tese. 

 

Organização: Organizado pelo autor (2017).  

 

 

 

 

2.5 A pesquisa teórica 

 

A organização teórico-conceitual permitiu empreender a proposta da 

pesquisa. Seu papel foi subsidiar a interpretação da realidade percebida. Assim 

como, identificar e representar os fenômenos socioeconômicos e culturais 
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responsáveis pela manifestação de determinados eventos (MENDES; PESSÔA, 

2009). 

Na discussão e reflexão dos conceitos de agricultura familiar, do novo rural, 

com a inserção da pluriatividade e das agroindústrias familiares, utilizou-se 

diferentes autores das mais diversas áreas do conhecimento. Ao eleger a agricultura 

familiar como categoria de análise, pode-se contar com as contribuições de: Almeida 

(2007), Carneiro (1998), Chayanov (1974), Dasmasceno et al., (2011), Lamarche 

(1993, 1998), Martins (1986), Neves (2008), Paulino (2010), Ploeg (2008), Silva; 

Shanin (1980), Wanderley (1996/2009), entre outros. 

No entanto, fez-se necessária uma conceituação geral a qual permitisse a 

análise. Buscou-se, nas discussões teóricas e conceituais de Hugues Lamarche e 

Maria de Nazareth B. Wanderley, elementos que propiciaram tal conceituação. Com 

estes autores, procurou-se entender a complexidade das relações existentes no 

espaço rural6 e os elementos determinantes para a análise da agricultura familiar 

enquanto categoria social. 

Na discussão do “novo” rural, objetivou-se conhecer as transformações e as 

dinâmicas colocadas para o campo brasileiro nas últimas décadas. A perspectiva 

que se impõe é a de que houve um processo de ressignificação das próprias 

funções sociais do rural, tendo em vista a incorporação de novos usos e funções, de 

acordo com Wanderley (2000). O rural assume outras funções em termos do uso da 

terra e do espaço. Novos agentes e atores atuam e “novas” formas de inserção ao 

mercado são percebidas. As atividades para-agrícolas7 e a geração de renda com a 

(re)inserção da pluriatividade8 na contemporaneidade produz um espaço rural 

multifuncional. 

                                            
6 No espaço rural ocorre um modo particular de organização da vida social. O estudo deste espaço 
pressupõe a compreensão dos contornos, das especificidades, das representações. Assim, o rural 
deve ser entendido, ao mesmo tempo, como espaço físico, lugar onde se vive, (particularidades do 
modo de vida, identidade) e lugar de onde se vê e se vive o mundo, ou seja, a cidadania do homem 
rural e sua inserção nas esferas mais amplas da sociedade. (KAYSER, 1990). 
7 As atividades “para-agrícolas”, segundo Gavioli (2010), estariam associadas à ocupação em tempo 
integral no estabelecimento familiar ou em atividades paralelas à agricultura. 
8 A pluriatividade refere-se a um fenômeno que se caracteriza pela combinação das múltiplas 
inserções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma família. A emergência da 
pluriatividade ocorre em situações em que os membros que compõem as famílias domiciliadas nos 
espaços rurais combinam a atividade agrícola com outras formas de ocupação em atividades não 
agrícolas, ou seja, a pluriatividade resulta da interação entre as decisões individuais e familiares com 
o contexto social e econômico em que estão inseridas. (SCHNEIDER, 2003, p. 4).  
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No caso da agricultura familiar, o fenômeno expressa-se nas mais variadas 

formas, segundo Wanderley (2000, p. 123). A autora chama a atenção para o fato de 

ocorrer o estabelecimento de um novo rural, com novas características, novas 

formas de relacionar-se com o meio, mais aberto à sociedade e com novas 

configurações de organização interna. Um espaço no qual se territorializam e se 

manifestam, além das atividades agrícolas, atividades ligadas aos mais diversos 

segmentos, entre elas: turismo, lazer, descanso, agroindustrialização, entre outros. 

Desta forma, compactuamos com Wanderley (2000) ao afirmar que o rural 

não possui uma essência a-histórica, mas uma essência que muda no tempo. 

Assim, para compreender como estas questões manifestam-se no espaço rural, 

recorremos aos seguintes autores: Carneiro (1998), Cruz (2012), Chayanov (1974), 

Gavioli (2012), Kautsky (1980), Kageyama (2008), Neves (2008), Ploeg (2003), 

Sacco dos Anjos e Caldas (2009), Schneider (2003), entre outros. 

Acerca das agroindústrias familiares observou-se o papel e a importância que 

assumem nas economias locais e regionais, bem como as mudanças ocorridas no 

distrito de Arroio do Só, prioritariamente as unidades que processam as cuias brutas. 

Para elucidar estas questões, seguiu-se a orientação de: Araujo (2007), Gazolla e 

Pelegrini (2011), Guimarães e Silveira (2007), Marsden (1999), Mior (2005), Prezotto 

(1997), Schneider (2014), Seabra (2015), Silveira e Heinz (2005), Wez (2006), entre 

outros.  

 

2.6 Pesquisa documental 

 

A Pesquisa documental contou com o levantamento de dados secundários, 

junto aos órgãos públicos e às associações, entre as quais destacam-se a Empresa 

de Assistência Técnica e a Extensão Rural (EMATER), os Censos Agropecuários e 

Demográficos na Fundação de Economia e a Estatística do Rio Grande do Sul 

(FEE), a Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Santa Maria (RS), os 

bancos de dados do SIDRA (IBGE), o Sindicato dos Agricultores, entre outros. Estas 

informações foram acessadas constantemente, de modo paralelo à pesquisa de 

campo e à pesquisa teórica. Com esse recurso teve-se acesso a dados históricos, 

econômicos, sociais e estruturais, sobre a área de estudo. Além dos sites oficiais, 

também se utilizou jornais que circulam na região de Santa Maria.  
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Na sequência, através de uma pesquisa descritiva, com o levantamento de 

informações acerca do fenômeno estudado, identificou-se elementos os quais 

possibilitaram compreender a realidade a ser tratada. Os dados levantados foram 

tabulados e relacionados entre si, representados de forma estatística, e forneceram 

subsídios para caracterizar a área de pesquisa, ao possibilitar um esforço de 

apreensão do espaço geográfico. 

 

 

2.7 A Pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo, como técnica de análise, é uma importante ferramenta 

na busca da elucidação dos fenômenos que estão presentes nos objetos de estudo. 

Contudo, é oportuno que se utilize critérios "para não ser somente um empirismo, 

deve articular-se a formação teórica. Saber pensar o espaço não é colocar somente 

os problemas no quadro local; é também articulá-los aos fenômenos que se 

desenvolvem sobre extensões amplas" (LACOSTE, 2006, p. 91). Nesse sentido, “a 

pesquisa de campo é um meio e não um objeto em si mesma” (KAISER, 2006, 

p.97). Para os autores citados, o campo é um importante instrumento para as 

análises de cunho geográfico e deve ser apreendido em todas as suas dimensões.  

Suetergaray (2002) fala da importância da pesquisa de campo para a 

Geografia e enfatiza que 

 

A pesquisa de campo constitui para o geógrafo um ato de observação da 
realidade do outro, interpretada pela lente do sujeito na relação com o outro 
sujeito. Esta interpretação resulta de seu engajamento no próprio objeto de 
investigação. Sua construção geográfica resulta de suas práticas sociais. 
Neste caso, o conhecimento não é produzido para subsidiar outros 
processos. Ele alimenta o processo, na medida em que desvenda as 
contradições, na medida em que as revela e, portanto, cria nova 
consciência do mundo. Trata-se de um movimento da geografia engajada 
nos movimentos, sejam eles sociais agrários ou urbanos. 
(SUERTERGARAY, 2002, p. 66). 

 

 

Seguindo as ponderações de Suertergaray (2002, p. 94), ainda evidencia-se 

que “a leitura do trabalho de campo se dará de acordo com o método utilizado”. 

Diferentes métodos possibilitam diferentes leituras para um mesmo objeto. 

Especificamente nesta pesquisa, o trabalho de campo é colocado “como realidade 
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não externo ao sujeito, o campo é uma extensão do sujeito, a pesquisa é fruto da 

interação dialética entre sujeito e objeto” (SUERTERGARAY, 2002, p. 94).  

Nesta perspectiva, Marafon (2015, p. 34) especifica que “uma das funções 

mais importantes dos trabalhos de campo é transformar as palavras, os conceitos 

em experiências, em acontecimentos reais para a concretização dos conteúdos”. 

Cabe destacar que a coleta de dados é um dos objetivos da pesquisa de campo a 

qual pode “sensibilizar o pesquisador para observar, perceber, registrar, representar, 

interpretar, analisar e refletir criticamente sobre uma dada realidade” (HESPANHOL, 

2015, p. 54). 

Desta forma, com o auxílio da pesquisa de campo, buscou-se compreender a 

importância que possui o cultivo dos porongos e o seu posterior pré-processamento 

para a reprodução social dos agricultores familiares do distrito de Arroio do Só, 

município de Santa Maria (RS). As técnicas utilizadas possibilitaram compreender a 

realidade do fenômeno pesquisado em sua multiplicidade de relações e situações. 

Para apreender esta realidade em toda a sua complexidade, no decorrer do 

trabalho de campo, foram realizadas entrevistas e aplicados formulários.  

A entrevista, segundo Gil (2010, p.109), é uma forma de “diálogo assimétrico, 

em que uma das partes busca coletar dados e a outra fornecer informações”. Nesta 

pesquisa, foi utilizada a entrevista semi-estruturada, visto que ela oferece a 

possibilidade do discurso livre, “o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada 

situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder 

explorar mais amplamente uma questão” (LAKATOS, 2003, p.196).  

As entrevistas foram realizadas nos anos de 2015/2017, junto à Secretária de 

Desenvolvimento Rural de Santa Maria, à Associação Rio-Grandense de 

Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater, ao Sindicato 

dos Agricultores Familiares, Instituições Financeiras, e a professores do 

departamento de Fitotecnia da UFSM, os quais desenvolvem pesquisas 

relacionados a produção dos porongos. As entrevistas ocorreram a partir de um 

roteiro mínimo de questões e objetivaram, dentro do tema de pesquisa, não perder 

informações e dar condições para que os interlocutores expressassem suas opiniões 

de forma abrangente, conforme apêndice B. 

Nesta fase ocorreu o levantamento de informações as quais visaram 

compreender a relevância e o papel dos agricultores familiares produtores de 

porongos e cuias para o município de Santa Maria, bem como os circuitos de 
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mercado e as relações estabelecidas. O roteiro das entrevistas e dos formulários 

foram realizados com base nos objetivos da pesquisa.  

Para a pesquisa de campo com os agricultores familiares e as agroindústrias 

familiares, utilizou-se o formulário amparado pelos estudos de Pessôa (2015). A 

autora justifica ser o método mais adequado, uma vez que o questionário expressa 

melhor um procedimento auto-administrado, em que o pesquisado responde por 

escrito as perguntas feitas, sem exigir a presença do pesquisador. Já o formulário 

pode ser preenchido pelo próprio investigador. Lakatos e Marconi (2003) também 

destacam a importância da utilização do formulário e explicitam ser 

 

Um instrumento que se caracteriza pelo contato face a face entre 
pesquisador e informante. Uma das vantagens é que o pesquisador, pode 
inclusive reformular a proposta, esclarecer algumas perguntas, dar 
explicações, ou seja, ajustar o formulário à experiência e à compreensão de 
cada informante (LAKATOS e MARCONI, 2003, p.211). 

 

 

O formulário apresentou-se como a ferramenta adequada a ser utilizada junto 

aos agricultores familiares e as agroindústrias, pois possibilitou, no momento do 

contato, sua adaptação de acordo com as especificidades encontradas na 

investigação. A pesquisa de campo ocorreu entre os anos de 2015 e 2017. 

O principal objetivo do trabalho de campo, com o uso dos formulários, foi 

investigar elementos empíricos, os quais demonstrassem a realidade da área 

pesquisada. A área foi o distrito de Arroio do Só, município de Santa Maria (RS), 

com seus agricultores familiares a as agroindústrias familiares processadoras de 

cuias brutas, assim como as agroindústrias processadoras de cuias instaladas na 

área urbana, especificamente no bairro Camobi. 

O distrito rural e as suas localidades foram selecionados como área de estudo 

por possuírem agricultores familiares produtores de porongos e de cuias. Trata-se 

de uma área eminentemente rural, embora o comércio e a distribuição dos produtos 

ocorram também em áreas urbanas.  

Construiu-se um roteiro para a aplicação dos formulários, constituído de 

questões abertas e fechadas, com caráter qualitativo, direcionadas a responder aos 

objetivos da pesquisa (conforme apêndice C e D). A abordagem qualitativa permitiu 

avaliar as informações coletadas em distintas perspectivas, as quais resultaram em 

uma análise mais completa (WHITAKER, 2002). 
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A busca por informações mais especificas, que muitas vezes não são 

abordadas nas entrevistas e formulários, levou à utilização da técnica da observação 

direta. Esta técnica é "obtida por meio do contato do pesquisador com o fenômeno 

observado, para recolher as ações dos atores em seu contexto natural, a partir de 

sua perspectiva e seus pontos de vista" (CHIZZOTTI, 2010, p. 90). No entanto, 

observar não significa simplesmente olhar. (TRIVINOS, 1991). O pesquisador deve ir 

além das aparências, deve captar a essência dos fenômenos em seu contexto. A 

observação direta foi realizada todas as vezes em que dirigiu-se aos trabalhos de 

campo. 

Desta forma, o objetivo foi interagir com o grupo pesquisado por intermédio de 

diálogos informais. Procurou-se captar detalhes que não ficam evidentes nas demais 

técnicas utilizadas e, assim, compreender a realidade em que estão inseridos os 

pesquisados. A observação foi utilizada com os agricultores familiares produtores de 

porongos e as agroindústrias processadoras de cuias do distrito de Arroio do Só e 

do bairro Camobi. A partir desta técnica, foi possível conhecer os sujeitos desta 

pesquisa nos mais diversos contextos.  

As reflexões acerca do objeto de pesquisa também foram desenvolvidas a 

partir do uso do diário de campo. Segundo Lima (2002, p.143), “o diário de campo 

favorece uma abertura para expressar preocupações que guiam o pesquisador no 

interior da pesquisa”. As anotações e as reflexões potencializam a percepção e a 

representação do espaço estudado. O diário de campo “é mais do que um simples 

registro de fatos, ele reflete a memória do pesquisador para que as informações 

sejam analisadas em profundidade” (MARAFON, 2015, p. 34). Após o retorno de 

cada trabalho de campo, registrou-se no diário de campo as impressões e as 

histórias dos sujeitos da pesquisa.  

Para dar visibilidade aos fenômenos pesquisados, utilizou-se a técnica do 

registro fotográfico, a qual foi realizada em todos os campos, nos espaços 

autorizados. A escolha pelo registro fotográfico ocorreu por compreender que a 

imagem “ilustra e documenta eventos naturais e sociais que ocorrem num 

determinado tempo e lugar e deve ser acompanhada de outras informações, como 

localização geográfica, data e relato do fato observado” (JUSTINIANO, 2005, p. 

187).  

Em seguida, realizou-se a organização, a sistematização e a tabulação das 

informações. A orientação teórica-metodológica adotada e a pesquisa empírica 
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possibilitaram apreender as relações estabelecidas entre os agricultores familiares 

produtores de porongos e as agroindústrias processadoras de cuias do município de 

Santa Maria (RS). 

Feitas estas reflexões acerca da trajetória da pesquisa, passar-se-á à 

descrição da pesquisa de campo propriamente dita. 

 

2.8 A inserção no campo 

 

A pesquisa de campo iniciou no primeiro semestre de 2015, com duas visitas 

de cunho exploratório. As visitas informais, com membros da equipe técnica da 

Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 

Rural - EMATER e da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Santa 

Maria, visavam estabelecer um primeiro contato com os agricultores familiares, 

produtores do porongo, do distrito de Arroio do Só, município de Santa Maria (RS).  

Esta fase objetivou conhecer o universo da pesquisa, estabelecer uma maior 

aproximação com o tema, com os sujeitos e com os espaços de produção e 

processamento do porongo/cuia, definir a importância e a relevância da pesquisa 

para o meio cientifico e para os sujeitos pesquisados, assim como realizar o 

levantamento dos dados preliminares. Este primeiro olhar possibilitou a percepção 

da necessidade de uma análise crítica da diversidade e heterogeneidade em que se 

encontram inseridos os agricultores familiares produtores de porongos/cuias. As 

informações obtidas foram registradas no diário de campo. 

No segundo semestre de 2015 foram realizadas duas visitas, acompanhadas 

pelo Sub-Prefeito do distrito de Arroio do Só, para a aplicação do piloto. Nesta fase, 

obteve-se informações mais detalhadas, com cinco depoentes qualificados, sobre a 

produção dos porongos e os processos envolvidos na confecção das cuias. Com 

isto, identificou-se quatro grupos distintos, entre agricultores/ e agroindústrias, 

envolvidos desde o cultivo até o processamento final. Esta primeira inserção no 

campo subsidiou a elaboração dos instrumentos de pesquisa, uma vez que 

viabilizou a identificação de depoentes qualificados capazes de potencializar as 

informações disponibilizadas. Naquele momento, o propósito era o de qualificar a 

pesquisa de campo desenvolvida a partir de então, além de disponibilizar 

informações para subsidiar a qualificação do doutorado – realizada em Maio de 

2016.  
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A investigação foi conduzida a cinco unidades: a) uma unidade de produção 

familiar que apenas produz o porongo, “comercializando a lavoura” in natura na roça, 

b) uma unidade de produção familiar que produz e faz o pré-processamento9; c) uma 

unidade de produção familiar a qual realiza todos as fases da cadeia produtiva, ou 

seja, cultiva o porongo, realiza o pré-processamento do mesmo, o processamento 

final e a comercialização das cuias; d) uma agroindústria que compra os porongos 

pré-processados dos agricultores familiares do distrito, realiza o processamento final 

e comercializa as cuias; e) assim como, à residência do senhor Claudio (83 anos), a 

pessoa mais idosa do distrito, o qual iniciou suas atividades com o cultivo dos 

porongos aos 15 anos de idade, vivenciou e atuou diretamente em diferentes 

momentos, desta forma, configurou-se num sujeito central para a compreensão dos 

processos que ocorreram naquele espaço. Os relatos foram registrados no diário de 

campo. 

Em seguida, no segundo semestre de 2015, realizou-se um trabalho de 

campo de caráter exploratório em Montevidéu – Uruguai, o qual objetivou descobrir 

se a origem da matéria prima utilizada para a confecção das cuias e artesanatos de 

porongo eram provenientes do Brasil. O trabalho foi realizado na área central, 

juntamente aos comerciantes que expõem seus produtos em barracas, sendo a sua 

sistematização registrada no diário de campo. 

Ainda no segundo semestre de 2015, dirigiu-se ao distrito de Arroio do Só 

para uma roda de conversa denominada de "A Noite do Porongo", com os 

agricultores familiares produtores de porongo, organizada por professores e alunos 

do PET10 da Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Nesse 

oportuno momento, apresentou-se esta pesquisa e os objetivos da tese aos que 

estavam presentes. Também recolheu-se uma lista com nomes e contatos de todos 

os agricultores presentes que cultivavam porongos. Apesar da lista não contemplar 

                                            
9 O porongo pré-processado, também chamado nessa tese de cuia bruta, é aquele que, após estar 
seco, passa por um processo de limpeza interno e externo, é cortado no sentido transversal, retira-se 
as sementes, separando a parte superior a ser utilizada para a confecção das cuias. 
10 O PET de agronomia da UFSM realiza atividades de extensão desde o ano de 2009, entre elas 
palestra aos produtores de Porongo e o acompanhamento do cultivo. As atividades surgiram diante 
da necessidade de levar mais informação e possíveis soluções para problemas encontrados no 
cultivo do porongo pelos produtores da região de Santa Maria. Sendo assim, são realizadas visitas a 
agricultores e uma noite de palestras com os produtores de porongo do Distrito de Arroio do Só, com 
temas referentes ao manejo da cultura, as principais pragas doenças e medidas de controle, erosão 
do solo, entre outros (PET Agronomia, 2016). 
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todos os agricultores11, foi essencial como ponto de partida para posterior aplicação 

dos formulários.  

A partir da inserção exploratória no campo de estudo, foi possível formular um 

conjunto de estratégias para a efetivação da pesquisa de campo na sua totalidade. 

Naquele contexto, organizou-se um cronograma e um roteiro de ações a serem 

realizadas.  

Já no segundo semestre de 2016, efetuou-se treze visitas de campo, para a 

aplicação dos formulários, aos agricultores familiares produtores de porongo/cuia, 

cuja amostragem buscou dar conta da diversidade de produtores e de produção 

existentes na área de estudo. Nesse período, obteve-se informações detalhadas de 

26 depoentes qualificados, sobre os processos e as fases as quais envolvem o 

cultivo e o processamento dos porongos/cuias, o que possibilitou a confirmação de 

distintos grupos de produção encontrados no período de aplicação do piloto.  

Os formulários foram aplicados nos meses de Agosto a Novembro do ano de 

2016, em duas propriedades por visita aproximadamente. Coletou-se a marcação 

das coordenadas geográficas com a utilização de um celular, o qual localizava a 

coordenada geográfica em grau, minuto e segundo através do GPS. Essas 

informações possibilitaram a espacialização das unidades pesquisadas.  

Cabe destacar que as coordenadas foram coletadas nas residências dos 

agricultores no distrito de Arroio do Só, e não nas áreas de cultivo dos porongos. 

Isso justifica-se pelo fato das áreas de cultivo, em sua maior parte, estarem situadas 

em outros municípios como Restinga Seca (RS), Formigueiro (RS) e Cacequi (RS). 

Os agricultores levam todos os porongos colhidos às propriedades, onde realiza-se 

uma nova seleção dos frutos considerados adequados para a confecção das cuias, 

de modo que somente estes passam pelo pré-processamento. Já os produtores 

residentes no bairro Camobi realizam o pré-processamento nas áreas de cultivo e 

levam às agroindústrias somente o produto apto a receber o processamento final.  

Em todas as unidades pesquisadas não foi autorizado a utilização de 

equipamentos que permitissem a gravação das falas, o que, possivelmente, decorre 

do constrangimento/dúvida de alguns dos depoentes, mesmo que tenhamos 

esclarecido previamente o propósito da pesquisa. A partir daí optamos por uma 

                                            
11 A “Noite do Porongo” foi realizada em 7/12/2015, período no qual, muitos dos agricultores 
familiares produtores de porongo estão envolvidos com o cultivo dos porongos, motivo pelo qual 
muitos não estavam presentes (Diário de campo, 2015). 
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abordagem mais informal, que se tornou mais produtiva, uma vez que, durante as 

falas, muitas informações não solicitadas acabaram por aparecer, as quais foram 

registradas no diário de campo e utilizadas posteriormente. 

Das propriedades entrevistadas, escolhemos uma para acompanhar todo o 

processo produtivo, estabeleceu-se uma agenda e um cronograma de 

acompanhamento, que conseguiu a totalidade do processo. Realizou-se visitas 

quinzenais, no período de agosto de 2016 a abril 2017 (totalizando 20 visitas), o qual 

compreende um ciclo produtivo da produção de porongos. Mesmo diante desse 

planejamento, em alguns momentos fizeram-se necessárias outras visitas.  

A escolha da unidade deu-se pelo critério de disponibilidade do agricultor em 

receber as visitas a cada quinze dias ou sempre que necessário. Nesses momentos, 

utilizou-se técnicas de observação direta, a conversa informal – posteriormente 

registrada no diário de campo –, bem como os registros fotográficos. Esse período 

forneceu elementos que possibilitaram a compreensão e o detalhamento de todas as 

fases que compõem o cultivo e o pré-processamento do porongo.  

No que se refere as agroindústrias, ainda no segundo semestre de 2016, 

realizou-se cinco visitas à sete unidades localizadas no distrito de Arroio do Só. 

Além de quatro visitas à cinco agroindústrias localizadas no bairro Camobi, 

município de Santa Maria (RS). Aplicou-se os formulários, recolheu-se informações 

por meio da observação direta, da conversa informal, do registro fotográfico e 

coletou-se as coordenadas geográficas das sedes das unidades. Destaca-se 

também a não autorização, mais incisiva, para a gravação dos diálogos e também 

do registro fotográfico de partes do processo produtivo.  

A coleta de dados ocorreu em períodos alternados, entre os anos de 2015 à 

2017, de modo prioritário no período de 2016 à 2017. Buscou-se estar presente nas 

diversas fases as quais compõem o processo produtivo, desde o preparo da terra, 

semeadura das sementes até o processamento final da cuia. 

 

 

2.9 População e Amostra 

 

O universo de pesquisa é composto pelos agricultores familiares 

produtores/processadores de porongo/cuia e das agroindústrias processadoras de 

porongo/cuia do município de Santa Maria (RS).  
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O universo total dos produtores de porongo, até este momento, encontra-se 

desconhecido pelos órgãos públicos, visto que as referências e dados 

disponibilizados pela Emater, Prefeitura de Santa Maria, entre outros, são 

divergentes. Os dados da Emater estimam a existência de dez (10) unidades de 

produção familiar, já a Subprefeitura Distrital de Arroio do Só estimou a possibilidade 

de haver, aproximadamente, cinquenta (50) unidades de produção familiar. Acredita-

se que a imprecisão dos dados decorre de três aspectos:  

 

1) Oscilação anual do número de produtores, fato relatado por todos os 

depoentes, uma vez que a atividade é viabilizada em alguns anos e em outros, não.  

2) Frequente modificação anual da área e do local da produção, o que se 

deve a inúmeros fatores os quais serão melhor elucidados no decorrer do texto.  

3) A combinação dos fatores, anteriormente descritos, faz com que seja usual 

o autofinanciamento da produção, decorrente da disponibilidade de recursos a 

serem investidos na atividade. 

 

Em razão desses aspectos, pode-se identificar que os 

produtores/processadores de porongo, ainda que mobilizem um volume expressivo 

de recursos e de atividades no município de Santa Maria (RS), são pouco visíveis 

formalmente, uma vez que a sazonalidade da atividade dificulta sua inclusão efetiva 

nas estatísticas dos órgãos públicos. 

A amostragem utilizada é de cunho não probabilística12, isto é, buscou-se 

elaborar um perfil do universo pesquisado. Estabeleceu-se a lista, recolhida na 

"Noite do Porongo", como critério inicial para a seleção da amostragem dos 

produtores de porongo a ser investigada.. 

A efetivação da amostragem deu-se na forma de “bola de neve”13. Primeiro, 

utilizou-se a lista recolhida na "Noite do Porongo", com dados de alguns produtores 

de porongo, em que extraiu-se um interlocutor produtor, nomeado como semente, "a 

fim de localizar algumas pessoas com perfil necessário para a pesquisa, dentro da 

                                            
12 Segundo Gil (2010), na amostragem não probabilística, os dados não apresentam fundamentação 
matemática ou estatística, dependem unicamente dos critérios pesquisados. A amostragem é definida 
por acessibilidade ou por conveniência, por tipicidade ou intencional e por cotas. 
13 O tipo de amostragem nomeado como bola de neve é uma forma de amostra não probabilística, 
que utiliza cadeias de referência. Ou seja, a partir desse tipo específico de amostragem, não é 
possível determinar a probabilidade de seleção de cada participante na pesquisa, mas torna-se útil 
para estudar determinados grupos difíceis de serem acessados (VINUTO, 2014, p.203). 
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população geral" (VINUTO, 2014, p.204). Os objetivos da pesquisa, o que 

buscávamos e sua importância foram apresentados a todos os interlocutores. 

Em seguida, o primeiro interlocutor, a partir de seus contatos pessoais, 

indicou demais contatos de produtores de porongo a serem pesquisados e, assim, 

ocorreu continuamente até a amostra tornar-se saturada – "ou seja, não há novos 

nomes oferecidos ou os nomes encontrados não trazem informações novas ao 

quadro de análise" (VINUTO, 2014, p.204).  

A utilização da técnica bola de neve justifica-se, de acordo com Bernard 

(2005), pela possibilidade de estudar-se populações difíceis de serem acessadas ou 

estudadas, ou ainda, naquelas em que não há precisão sobre sua quantidade. No 

caso dos produtores de porongo do município de Santa Maria (RS), destacou-se a 

imprecisão de sua quantidade, a falta de estudos a respeito dessa população, por 

isso a opção pela técnica. 

Por intermédio desse processo, entre os anos de 2016 e 2017, pode-se 

identificar trinta e um (31) produtores de porongo, dos quais vinte e seis (26) 

produtores foram entrevistados entre a área urbana e rural, que representam um 

percentual de 84% do universo encontrado. Os outros cinco produtores14, apesar de 

inúmeras tentativas, não foram acessados. Na Figura 3, visualiza-se a localização 

das unidades pesquisadas. 

A aplicação dos formulários permitiu a identificação de três grupos envolvidos 

na produção/processamento de porongo/cuia, como pode ser observado:  

 

 Grupo 1: unidades de produção familiar que apenas produzem o porongo, 

“vendendo a lavoura” in natura. 

 Grupo 2: unidades de produção familiar que produzem o porongo, fazem o 

pré-processamento que o transforma em cuia bruta. 

 Grupo 3: unidades de produção familiar, que realizam todas as fases, 

cultivam o porongo, fazem o pré-processamento, o processamento final, o 

transforma em cuia e a comercializa.  

 

                                            
14 No período compreendido entre os meses de Agosto a Março do ano sequente, os agricultores 
estão envolvidos com o cultivo dos porongos. O qual se dá, muitas vezes, em outros municípios. 
Nesta fase eles permanecem nas áreas de cultivo, o que inviabilizou o contato. Após esse período, 
alguns optaram por não participar da pesquisa.  
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Figura 3 - Localização dos produtores de porongos pesquisados. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Cabe destacar que, das unidades nomeadas, os produtores: 20, 21, 22, 23 e 

24 são gestores das agroindústrias familiares processadoras de cuias, localizadas 

no bairro de Camobi. Com maior ou menor intensidade, produzem porongos e, nos 

relatos dos produtores, aparecem como compradoras de cuias brutas (pré-

processadas), o que evidencia as relações comerciais estabelecidas no contexto de 

Arroio do Só.  

Na busca por maiores informações sobre estas agroindústrias produtoras de 

porongos, descobriu-se que a produção ocorre fora do distrito (o objeto deste 

estudo). Tentou-se obter informações, as quais pudessem permitir a tipificação 

destas agroindústrias, localizadas no bairro Camobi, como empreendimentos 

familiares. Esta tentativa não se mostrou viável, devido à elevada utilização de força 

de trabalho contratada. Mesmo com a procura de informações mais detalhadas 

sobre a renda e as áreas produzidas, não houve receptividade, por parte dos 

gestores, em disponibilizar tais dados. Neste contexto, os produtores de porongos 

entraram nos dados do número total de agricultores encontrados no município de 

Santa Maria (RS), mas não foram categorizados como agricultores familiares. 

Os demais pesquisados estão localizados no distrito de Arroio do Só. O 

produtor de porongo 8 comercializa todo o cultivo do porongo, produzido in natura, 

na própria roça. Os produtores 1 e 19 possuem agroindústrias familiares15 e realizam 

todas as fases da cadeia produtiva. Já os demais pesquisados produzem e realizam 

o pré-processamento dos porongos e comercializam as cuias brutas entre as 

agroindústrias de Arroio do Só e as do bairro Camobi. 

No que se refere ao universo total das Agroindústrias, ressalta-se que foram 

pesquisadas um total de doze (12) unidades, processadoras de cuias brutas, entre a 

área urbana e a área rural do município de Santa Maria (RS). Estas unidades 

apresentam-se de forma diversificada e heterogênea. As agroindústrias pesquisadas 

podem ser visualizadas na Figura 4.  

 

 

 

 
                                            

15 Os produtores 1 e 19 residem no distrito de Arroio do Só, e todos os trabalhos realizados no cultivo 
são feitos prioritariamente por membros da família.  
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Figura 4 - Localização das agroindústrias pesquisadas. 
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As unidades a serem pesquisadas foram selecionadas pelo critério de 

representatividade, o qual surgiu com a aplicação dos formulários aos agricultores 

familiares produtores de porongo do distrito de Arroio do Só, especificamente na 

pergunta de “com quem eles comercializavam as cuias brutas”. Os formulários foram 

aplicados junto aos gestores das agroindústrias. 

Na área rural, sete (7) unidades localizam-se prioritariamente no distrito de 

Arroio do Só, denominadas como agroindústria: A, B, C, D, E, F e G. Na área 

urbana, tem-se cinco (5) unidades caracterizadas como agroindústria: H, I, J, K, e L, 

as quais localizam-se no bairro Camobi.  

No distrito de Arroio do Só, a partir dos trabalhos de campo, entre os anos de 

2015 e 2017, pode-se localizar oito (8) agroindústrias familiares processadoras de 

cuias. Destas, sete (7) foram pesquisadas no ano de 2016 e totalizam 87,5% das 

unidades encontradas. Em uma unidade16 não se pode aplicar o formulário, pois o 

proprietário não quis participar, mesmo após inúmeras tentativas de contato via 

telefone e pessoalmente. 

Na área urbana, foram pesquisadas cinco (5) agroindústrias, todas 

autodeclaradas de cunho familiar. Destas, duas (2) unidades, a I e H, realizam todo 

o processamento com o trabalho da própria família. As demais unidades contam 

com a presença da força de trabalho permanente e possuem uma estrutura física 

representativa e diferenciada em relação as outras. 

Neste capítulo, evidenciou-se as escolhas metodológicas realizadas, as quais 

possibilitaram o desenvolvimento da tese, bem como os caminhos adotados e as 

diversas fases pelas quais a pesquisa passou. 

 

  

                                            
16 Na primeira pesquisa de campo (fase exploratória/outubro 2015), o sub prefeito distrital informou 
que, há alguns dias, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou as fiscalizações de rotina em Arroio 
do Só. Na ocasião, autuou agroindústrias de processamento de porongo, apontou a inadequação 
tecnológica dos maquinários usados, pelo risco a saúde/segurança do trabalhador, bem como 
investigou as relações de trabalho estabelecidas entre os diferentes trabalhadores que participam do 
processo, prioritariamente diaristas e temporários, sem vínculos trabalhistas. Em razão disso, havia 
um desconforto/desconfiança por parte dos proprietários das agroindústrias, os quais foram bastante 
sucintos nas informações sobre rendimentos e rotinas de trabalho. Em uma unidade esse receio 
impossibilitou a entrevista. Isso ocorreu em razão do temor do depoente de produzir provas contra si 
(DIÁRIO DE CAMPO, 2015). 
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3.  A DIMENSÃO SOCIO-HISTÓRICA DO CULTIVO DO 

PORONGO/CABAÇA. 

 

 

Nesse capítulo descreveu-se o significado cultural do porongo/cabaça, sua 

origem, inserção e dispersão no continente americano, assim como os processos 

naturais e sociais, os quais possibilitaram sua domesticação e utilização. Buscou-se 

compreender como a cuia, um artefato cultural que transcende gerações, está ainda 

presente na contemporaneidade em diversos espaços, inclusive no distrito de Arroio 

do Só. Arroio do Só é uma importante área produtora de porongos do município de 

Santa Maria (RS), cuja destinação é, prioritariamente, para a produção de cuias para 

o chimarrão17. Os apontamentos a seguir são de origem bibliográfica e remetem a 

estudos de cunho antropológico, histórico, botânico e geográfico.  

 

 

3.1 A origem dos porongos/cabaças 

 

O porongo (Lagenaria ciseraria) é um fruto proveniente da planta porongueiro, 

pertencente à família das Cucurbitaceas18, da qual também fazem parte a melancia, 

o melão, a abóbora, entre outros. As cucurbitáceas estão divididas em dois grupos 

botânicos principais, denominados, por Seedman (2015), de gênero das cucúrbitas19 

e o das Lagenárias20.  

O porongo é originário da África e das América e pode ser encontrado em 

praticamente todos os países dos cinco continentes, sendo um fruto global (HEISER, 

                                            
17 O chimarrão é uma bebida social, coletiva e profundamente fraternal. Nos velhos tempos 
indígenas, uma espécie de cachimbo da paz. Hoje, uma maneira de fazer e, principalmente, de 
conservar amigos. A bebida mais democrática do mundo: na roda de chimarrão desaparecem as 
diferenças de hierarquia e todos se servem na mesma cuia (LESSA, 1986, p.59). 
18 Esta família possui 825 espécies (JEFFREY, 1990). 
19 Fazem parte do grupo das cucúrbitas: abóbora, melancia, pepino, melão, bucha, etc. As espécies 
do gênero Cucurbita foram domesticadas no Novo Mundo e cultivadas há milênios pelos povos 
Ameríndios. Apesar da marginalização atual de algumas dessas espécies, elas foram um 
componente essencial do regime alimentar de comunidades rurais, de algumas comunidades urbanas 
do continente Americano e de outras partes do mundo (CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA 
EM AGROECOLOGIA, 2017, p.4). 
20 Fazem parte desse gênero, seis espécies: Lagenaria abyssinica, Lagenaria ciceraria, Lagenaria 
breviflora, Lagenaria sphaerica, Lagenaria rufa e Lagenaria guineensis (AMERICAN GOURD 
SOCIETY, 2017). 
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1979). Suas várias utilizações, como recipientes leves e duráveis, flutuadores, 

instrumentos musicais e aplicações utilitárias, explicam o motivo dos 

porongos/cabaças serem globalmente difundidos (Kistler et al.,2014).  

Esse fruto possui uma trajetória histórica junto a diversas civilizações, 

registrada além da botânica, na arqueologia, na antropologia e na arte em muitos 

países do mundo, entre eles, alguns da América (BASTOS, 2010). 

A forma e o tamanho dos frutos são variações morfológicas comuns à espécie 

(BISOGNIN, 2002), como pode ser observado na Figura 5. Os frutos apresentam 

uma grande variedade em suas formas, o que possibilita múltiplos usos. 

 

Figura 5 - Diferentes tipos de porongos. a) cabaças longas; b) cabaças periformes 
para cuias; c) cabaças pequenas. 

 
Fonte: Adaptado de Seedman, 2015. 

 

 

No continente latino-americano, segundo Bastos (2010, p.33), há ainda outras 

duas espécies denominadas de cabaças, as quais se originam em árvores: a 

Crescentia cujete – cujo fruto é redondo – e a Crescentia alata – que apresenta os 

frutos ovalóides –, ambas pertencem à família das Bignoniáceas. Esses frutos são 

utilizados para o artesanato e são comumente encontrados no México, Caribe e 

Norte do Brasil.  

Whitaker e Davis (1962) são referências em análise de questões referentes a 

botânica das cucurbitáceas, seu cultivo e sua utilização. Seus estudos introduzem as 

temáticas relacionadas tanto à inserção e origem das espécies cultivadas, à 

morfologia, anatomia e taxonomia dos cultivares, como ao melhoramento das 

plantas, aos efeitos dos fatores ambientais sobre o crescimento e ao 

desenvolvimento das variedades, à produção de sementes, às doenças e pragas, à 

colheita, transporte, armazenamento, comercialização, composição e usos da 

planta. 
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Também merece destaque os estudos de Heiser (1979), em o “Livro da 

Cabaça” (The Gourd Book), no qual discute a origem e os tipos de cabaças 

encontrados em todos os continentes, contextualiza como as sementes espalharam-

se pelo mundo através da deriva oceânica, descreve a sua importância e os usos 

gerais nos mais diferentes contextos e culturas. Dessa forma, Heiser  é considerado, 

assim como Whitaker & Davis, uma referência internacional aos que se dedicam ao 

estudo dos porongos/cabaças. 

De acordo com Kistler et al. (2014), a cabaça foi uma das primeiras plantas 

domesticadas e a única com distribuição global pré-colombianas. Mesmo sendo 

natural da África, foram encontrados vestígios arqueológicos de sua utilização por 

seres humanos no leste da Ásia, nas ilhas do Pacífico, possivelmente há 11.000 

anos e, nas Américas, há 10.000 anos. Kistler et al. (2014, p. 2937) relatam que, 

apesar de sua importância utilitária para as populações humanas, ainda não se sabe 

como esse fruto tornou-se tão amplamente distribuído e nem como chegou ao Novo 

Mundo.  

A partir de um estudo científico recente, com 86.000 bases de DNA genéticas 

e arqueológicas, Kistler et al (2014, p.2938) constataram que as cabaças 

encontradas no continente americano possuem maior semelhança genética com as 

africanas, do que com as asiáticas. Isto posto, até o momento, a África é 

considerada a região ancestral de origem das cabaças que povoaram as Américas. 

Para os autores, as cabaças do Novo Mundo compartilham um ancestral comum 

com as africanas de 60.000 a 103.000 anos atrás.  

Estes pesquisadores realizaram uma modelagem da deriva oceânica21 e 

mostram que as cabaças22 africanas selvagens poderiam ter flutuado pelo Oceano 

                                            
21 A partir da modelagem da deriva oceânica, os autores buscaram testar a plausibilidade da 
dispersão oceânica das cabaças, em uma escala suficiente para explicar o nível de diversidade. 
Realizaram uma série de simulações de deriva oceânicas, baseadas nos Valores do Centro Nacional 
de Proteção Ambiental, Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas e Estimativa da Circulação e do 
Clima Ocean. Os conjuntos de dados constituem o melhor ajuste utilizado para obter dados, os quais 
permitam um modelo numérico para observações empíricas, e são usados para possibilitar a 
recriação de um modelo que simula o deslocamento de objetos à deriva. Ao longo do tempo, com 
base em correntes e ventos, variaram os parâmetros do modelo à velocidade e direção do vento e a 
intensidade das correntes induzidas pelo vento para, assim, abranger o leque de variação nos 
padrões de circulação do Pleistoceno Tardio. A partir das simulações, foi possível constatar que os 
cruzamentos da cabaças da África ao Novo Mundo ocorriam em menos de um ano, a maioria 
ocorrida entre a latitude 20° S e do equador (KISTLER et al. 2014 p.2239). 
22 As sementes contidas nos frutos das cabaças/porongos são conhecidas por permanecer 
completamente viáveis após quase um ano flutuando na água do mar. O mecanismo que dispersou 
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Atlântico e se naturalizado no continente americano durante o Pleistoceno Tardio. As 

populações nativas, por sua vez, realizavam a domesticação e a dispersão da 

cultura, múltiplas vezes em uma paisagem geográfica e culturalmente diversa 

(KISTLER et al 2014, p. 2937). Nessa perspectiva, há indícios que as primeiras 

populações de cabaças foram estabelecidas nas Américas, na região Neotrópica23, 

em lugares como Flórida, México e Brasil, mesmo que não seja possível verificar o 

local exato em que foram domesticadas.  

Outra possibilidade apresentada refere-se aos estudos de Erickson24 et al. 

(2005), o qual a partir de uma análise genética de DNA antigo, levanta a hipótese 

das cabaças/porongos terem sido transportadas para as Américas da Ásia pelos 

Paleoindians ao colonizar o Novo Mundo. O autor busca compreender como a 

ocorrência consistente da Lagenaria siceraria, uma planta do Velho Mundo, teve 

estreita relação com os primeiros indígenas do Novo Mundo domesticados. 

Os pesquisadores Erickson et al. (2005, p. 18.315) dizem que é possível, ou 

que as cabaças domesticadas tenham sido transportadas para a América, por 

pessoas que chegavam da Ásia em barcos ou que atravessavam uma antiga ponte 

terrestre entre os continentes, ou que as cabaças tenham flutuado através do 

Estreito de Bering, depois de ser transportado por seres humanos de sua África 

natal para o nordeste da Ásia. 

No entanto, Kistler et al. (2014, p. 2938) consideram essa possibilidade pouco 

provável, pois as cabaças somente prosperam em ambientes tropicais e subtropicais 

e, no cenário da origem asiática, a propagação se daria pelas regiões árticas. Outra 

questão levantada remete ao fato de não haver vestígios, os quais expliquem o 

deslocamento das variedades na proposta apresentada por Erickson et al. (2005). 

                                                                                                                                        

as cabaças da África para a América provavelmente trouxe várias cabaças selvagens geneticamente 
diversas através do Oceano Atlântico (KISTLER et al. 2014, p. 2939). 
23 A região Neotrópica cobre parte da América do Sul, América Central, Caribe, Sul da Flórida e parte 
do sul do México. Ela difere da Região neoártica pela flora e fauna. As florestas estendem-se, desde 
a região sul do México, passando pela América Central e norte da América do Sul para o norte do 
Brasil até chegar à selva amazônica (LA GUIA DE GEOGRAFIA, 2017).  
24 As abordagens genéticas e arqueológicas de Erickson et al. (2005) buscam compreender como 
ocorreu, em oito regiões do mundo, a transição para a agricultura pela humanidade com a 
domesticação das plantas e animais há aproximadamente 10.000 anos atrás. Com a Lagenaria 
siceraria, procura entender como ocorreu a sua domesticação nas américas, a qual se apresenta com 
um enigma. O autor utilizou uma abordagem arqueológica e busca compreender se a introdução da 
cabaça/porongo nas Américas teve como origem a África ou a Ásia, se foi transportado por seres 
humanos ou por correntes oceânicas (ERICKSON et al 2005, p. 18.315).  
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Além disso, foram encontrados em Zimbabwe, na África, populações selvagens da 

cabaça com semelhança genética similar a presente no continente americano. 

Uma das grandes contribuições da pesquisa de Erickson et al. (2005, p. 

18.315-18.320), concerne ao fato de ter conseguido, a partir do radiocarbono, datar 

que as cabaças já existiam nas Américas há 10 mil anos e disseminaram-se há 8 mil 

anos. Os estudiosos também comprovam que alguns dos espécimes estudados 

estão entre as mais antigas cabaças já encontradas, possivelmente, o mais antigo 

DNA de plantas já analisado. As cabaças foram usadas no Novo Mundo como 

recipientes durante pelo menos 9.000 anos.  

Apesar das divergentes constatações entre os resultados das pesquisas de 

Kistler et al (2014) e Erickson et al. (2005), não se pode deixar de evidenciar que 

ambos são relevantes nos estudos acerca da origem das cabaças/porongos, de sua 

domesticação e da posterior difusão pelo continente americano. 

Nas Américas, de acordo com Valentine (2017), as cabaças domesticadas 

foram identificadas em locais como Guila Naquitz, no México, há cerca de 10 mil 

anos. Valentine relata que as cabaças aparecem com alguma frequência na Europa, 

do período romano em diante, e possui maior semelhança genética com a de origem 

Asiática.  

Já no Japão e na China, segundo Erickson et al. (2005), foram encontrados 

exemplares de cabaças em sítios arqueológicos, os quais datam de 8.000 a 9.000 

anos. No Planalto Central do México, na Costa atlântica da Flórida e na Costa do 

Pacífico, na América do Sul, datam 8.000. Estes dados demonstram que a espécie 

existiu no Velho e Novo Mundo e caracterizou-se como um importante utensílio para 

as civilizações, motivo de sua dispersão pelos continentes. 

A origem do centro de domesticação do porongo/cabaça ainda está em 

discussão. Atualmente, as pesquisas arqueológicas com seus métodos e técnicas, 

conseguem obter informações botânicas detalhadas em sedimentos e artefatos, as 

quais trazem, constantemente, novas evidências a respeito das datas de utilização 

dos mesmos e permitem redefinir o centro de origem.  

Contudo, de forma geral, a domesticação e posterior dispersão está 

relacionada ao período de domesticação dos vegetais, os quais ocorreram, 

conforme Pezo (2015), no continente americano entre 11.000 e 9.000 anos.  

Para Pezo (2015), a domesticação dos vegetais ocorreu em algumas regiões 

do continente americano e, em outras, ocorreu um processo de difusão e adoção. 
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Relativo aos centros de origem da agricultura neolítica no continente Americano, a 

partir da concepção de Mazoyer (2010, p. 101), observa-se que um centro 

amplamente irradiante foi o sul do México entre 9.000 e 4.000 anos. O mesmo autor 

relata que, 

 

Nesse centro irradiante, pequenos grupos de caçadores-coletores nômades 
teriam começado a se reunir na estação úmida para praticar a colheita da 
cultura da pimenta e do abacate. Muito mais tarde há aproximadamente 
7.000 anos esses vilarejos temporários de cultivadores sazonais já eram 
muito mais importantes. Os cultivos primaveris de milho precoce, de 
abóbora e de abobrinha eram igualmente praticados, bem como, mais tarde, 
há aproximadamente 5.000 anos, o cultivo do feijão. Todavia, essas 
populações continuavam nômades na baixa estação e tentavam obter, pela 
caça e pela coleta, uma parte ainda importante de sua subsistência 
(MAZOYER, 2010, p.112). 

 

 

Compreende-se que, possivelmente, a domesticação inicial dos 

porongos/cabaças no continente americano deu-se no México e difundiu-se para 

demais espaços. Apesar de Mazoyer25 não trazer elementos específicos acerca do 

cultivo dessas plantas, aporta evidências da sua inicial domesticação e da forma 

como as populações nativas deslocavam-se nos territórios e organizavam suas 

rotinas, a fim de obter os alimentos. Como as populações eram nômades, os 

porongos/cabaças poderiam ser amplamente utilizados enquanto recipientes.  

Mazoyer (2010, p.112) relata que houve outros dois centros de origem da 

agricultura, os quais se estabeleceram, um nos Andes peruanos/equatorianos há 

mais de 6.000 anos e o outro, na bacia do médio Mississipi entre 4.000 e 1.800 

anos. No entanto, esses centros são caracterizados como pouco ou nada 

irradiantes. Ou seja, suas práticas estariam, segundo Mazoyer (2010), mais limitadas 

ao espaço de ocorrência e a sua dispersão seria muito lenta, isto é, levaria milênios. 

Quanto a propagação das espécies, Mazoyer (2010) levanta duas hipóteses: 

a primeira resultaria da colonização progressiva, pelas sociedades agrárias 

provenientes dos centros irradiantes, de territórios anteriormente vazios ou 

                                            
25 Para compreender como foram constituídas as espécies domésticas, lembremos que, por milhões 
de anos, os hominídeos contentaram-se em explorar pela predação, as populações vegetais e os 
animais selvagens, pertencentes a espécies escolhidas entre milhares de outras por sua utilidade e 
facilidade de exploração. No neolítico, grupos humanos sedentários começaram a mudar essa 
maneira de agir. Eles selecionavam pequenas coleções de indivíduos, que pertenciam a uma ou 
outra dessas espécies, para submetê-las a condições de crescimento e de reprodução (MAZOYER, 
2010, p.121). 
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ocupados por caçadores-coletores; a segunda, da transmissão progressiva das 

ferramentas, das espécies domesticadas, dos saberes e do savoir-faire agrícola às 

sociedades de caçadores-coletores preexistentes, que teriam, desse modo, se 

convertido à agricultura (2010, p. 118). Até hoje as duas possibilidades são aceitas 

pelos estudiosos e não há a supremacia de uma em relação a outra.  

O processo de difusão e dispersão dos porongos justificaria-se, nos mais 

diversos tempos/espaços, pelas práticas tradicionais e tradições culturais entre 

diferentes grupos sociais.  

 

 

3.2 A utilização dos porongos em diferentes culturas 

 

O porongo é um fruto versátil, de fácil cultivo e manuseio, suas diferentes 

formas e tamanhos possibilitaram, ao longo dos anos, múltiplos usos. Na África, são 

muito utilizados como recipientes para alimentos e instrumentos musicais, os 

menores como tigela para o artesanato e os maiores para transportar água 

(VALENTINE, 2017, p.20), como pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6 - Porongos/Cabaças utilizados para o transporte de água. 

 
Fonte: ZIMMER, National Geographic, 2017. 

 

 

São várias as técnicas de decoração utilizadas, cada uma representa a 

tradição e a cultura de determinado grupo. Na Figura 7, verifica-se a técnica de 

decoração das cabaças utilizadas na Nigéria (África).  
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Figura 7 - Artesanato com cabaças na Nigéria. 

 
Fonte: Valentine 2017. 

 

Na Etiópia, o porongo é utilizado, sobretudo, como recipiente para armazenar 

alimentos e para o transporte de água. Na Figura 8, nota-se que também serve 

como chapéus para os que desejam proteger-se do sol. A escassez de recursos, em 

grande parte do continente africano, pode ser considerada um dos fatores para o 

uso dos porongos/cabaças com diversos fins.  

 

Figura 8 - Chapéu de porongo. 

 
Fonte: Gerth. 2015. 

 

A aplicação em redes de pesca, em que as boias eram/são feitas com 

cabaças secas, conforme Figura 9. Essa prática ainda é muito utilizada em vários 

lugares da África. A imagem, apresentada a seguir, demonstra, além da utilização 

das cabaças nas redes de pesca, o Festival Internacional de Pesca e Cultura 

Argungu realizado na Nigéria. Este é considerado um dos principais eventos de 

turismo do país. Os competidores só podem usar ferramentas de pesca tradicionais 
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e muitos preferem pegar peixes inteiramente à mão. As cabaças maiores são 

utilizadas como recipientes para depositar os peixes (PULSE NEWS AGENCY 

LOCAL BY NAN, 2017). 

 

Figura 9 - Redes de pesca com boias de cabaças. 

 
Fonte: Tartaglia, 2017. 

 

 

Na Nova Zelândia, também foram encontrados registros arqueológicos da 

utilização dos porongos/cabaças. Segundo Burtenshaw (2003, p. 3-7), foram 

introduzidos a mais de mil anos e estão entre as primeiras plantas que instalaram-se 

na Nova Zelândia, propagadas a partir de sementes. As cabaças eram usadas como 

recipientes para a retenção de água, óleos, flutuadores, máscaras, bem como 

recipientes para carne e instrumentos musicais. As peças eram personificadas, uma 

vez que as "sementes forneceriam vasos de água para os descendentes". Todavia, 

as pesquisas realizadas até o momento, ainda não conseguiram esclarecer o centro 

de origem. 

Neste contexto, o porongo é, antes de tudo, um fruto presente em vários 

lugares do mundo, que dá origem a diversos utensílios. É um artefato multicultural, 

uma expressão da forma de viver de distintos grupos sociais, em todos os 

continentes. 
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3.3 Os porongos no continente americano  

 

Nos Estados Unidos, segundo a American Gourd Society (2017), os porongos 

são muito utilizados para a decoração artística. Há registros de que já eram 

produzidos desde 1821. As peças representam a cultura do povo que a produziu em 

determinado período histórico.  

No que se refere a utilização dos porongos/cabaças pelos índios, sabe-se que 

eram amplamente utilizadas pelos diversos povos habitantes de todo o continente 

Americano. A disponibilidade e a facilidade de manuseio difundiram sua utilização 

em: chocalhos, ornamentos, armazenamento de sementes, água, alimentos, etc. 

No México, de acordo com Hodge (1907), diversas espécies e variedades 

foram corriqueiramente criadas pelos índios, as quais produziram frutos de 

diferentes formas e tamanhos globosos e podiam ser moldadas enquanto cresciam. 

O autor evidencia que cada grupo indígena tinha formas particulares de utilização, o 

que estava diretamente relacionada a sua cultura.  

Em um estudo recente, liderado por Khoury (2016), um grupo de 

pesquisadores do Centro Internacional de Agricultura Tropical mapeou, em 177 

países, as origens geográficas das culturas em todo o mundo, o foco da pesquisa 

era compreender a origem global dos alimentos utilizados26. Para cada lugar 

estudado, foram determinadas a importância do produto e a sua diversidade. A 

pesquisa refere-se à América do Sul como um dos possíveis pontos de origem das 

cabaças, além de verificar a sua presença na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela.  

O registro da presença das cabaças/porongos na America Latina ocorreu, 

segundo Bastos (2010, p. 26), com a chegada dos colonizadores e conquistadores, 

os quais as encontraram em abundância em todas as regiões do Brasil e América 

Latina. Cultivadas ou silvestres, eram muito utilizadas pelas nações indígenas, 

coletores e caçadores, por sua leveza e pelo fato de ser um recipiente natural. No 

                                            
26 Os autores chamam a atenção para as origens de algumas culturas. Demonstram o caso do tomate 
italiano e da pimenta tailandesa, para ambas as culturas, a partir do estudo, comprovaram que a 
origem é o novo mundo, as Américas. Segundo Khoury (2016), estas teriam se dispersado a partir da 
chegada de Cristóvão Colombo na América do Sul, período em ocorreu a transferência de animais, 
plantas, culturas e tecnologias entre a Europa e a América. Na Europa, os novos alimentos foram 
aceitos e adotados como se fossem de suas próprias culturas (KHOURY, 2016, p. 4).  
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México as cabaças eram utilizadas para a confecção de pratos, os quais são 

revestidos com laca (BOAS, 2015, p.121). 

Na América do Sul, de acordo com Pezo (2015, p. 50-52), foram identificados 

quatro centros independentes de domesticação de vegetais: 1) Sudoeste do 

Equador/Norte do Peru; 2) terras baixas do Norte da América do Sul (2.a. Vale do 

Cauca na Colômbia; 2.b). Sul da Venezuela, Guianas, norte do Brasil); 3) Sul da 

Amazônia/Mato Grosso; 4) Bolívia Gran Chaco. A estas ainda se adicionam: 5) Serra 

Centro Sul do Peru; 6) e dois centros hipotéticos da bacia amazônica denominados 

como: Hipotético centro de domesticação do Noroeste da Amazônia e Hipotético 

centro de domesticação da Amazônia central, conforme Figura 10.  

 

Figura 10 - Centros de domesticação de vegetais na América do Sul. 

 
Fonte: Adaptado de PEZO, (2015, p. 53). 

 

Nessas áreas, cresciam pimentas, batata-doce, tubérculos, feijão, milho e 

várias classes de cabaças. As últimas três espécies eram consideradas as principais 

promotoras da civilização (PEZO, 2015, p. 55).  

As cucurbitáceas, das quais fazem parte os porongos/cabaças, estão entre os 

cultivares mais antigos do continente americano. Na parte Sudoeste do Equador e 

do sítio de Las Vegas, datam 12.000 e 10.000 anos. já no norte da América do Sul e 

Panamá, datam 10.200 e 7.600 anos (PEZO, 2015, p. 55). Os porongos são mais 

antigos que o milho e o feijão, os quais datam entre 7.500 anos. 
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Nos Andes Centrais, a partir das evidências arqueológicas, constatou-se que 

a presença das cabaças27 datam 10.700 anos, foram encontradas no Peru, no sitio 

de El Jaguey costa sul, com provável origem na Ásia/México (PEZO, 2015, p.101). 

Dessa forma, o México seria considerado o centro de domesticação e dispersão 

para todos os demais espaços do continente americano, ainda que não haja nenhum 

elemento cientifico que corrobore essa assertiva.  

De acordo com Shady (2006, p. 37), as cabaças eram prioritariamente 

utilizadas como instrumentos de cozinha e para o armazenamento de alimentos e 

têxteis. Por sua vez, Pezo (2015, p. 492) relata que as cabaças secas também eram 

muito utilizadas como vasilhame para o armazenamento de fibras vegetais, algodão, 

lã e peles. Isso sugere que as cabaças foram usadas como recipientes nas 

Américas por milhares de anos, antes do advento da cerâmica, uma planta do Velho 

Mundo, que tem estreita associação com os primeiros indígenas do Novo Mundo 

(ERICKSON et al., 2005). 

Ainda destaca Pezo (2015, p.493) que a opção pelas cabaças e não pelas 

cerâmicas ocorria, primeiro, pela umidade e proliferação de fungos, gerada pelas 

cerâmicas. Ademais, o fato das populações não terem se sedentarizado por 

completo, pressupõe a maior adequação das cabaças em relação à cerâmica, a 

última mostrava-se bastante frágil para povos cuja rotina caracterizava-se como 

seminômade. 

Em sua tese, Pezo (2015, p.494) constatou, a partir do estudo em nove sítios 

arqueológicos dos Andes Centrais do Período Intermédio Tardio (10.000-1.470 

anos), que o uso das cabaças para o serviço de alimentos foi corriqueiro em todas 

as regiões e períodos, considerada uma prática cultural persistente nos Andes. Para 

isso, relata a evidência da utilização da ancestral técnica da cocção indireta, 

conhecida como sopa de pedra, em que um seixo aquecido na fogueira é colocado 

dentro da cabaça cheia de comida até cozinhá-la (PEZO, 2015, p. 415). 

No Perú, a utilização dos porongos/cabaças encontram-se também 

representados a partir da arte de José Sabogal28 e Mariano Florez, importantes 

                                            
27 Nos Andes Centrais, a presença das cabaças foi constatada em sítios arqueológicos. Junto aos 
sepultamentos, encontraram instrumentos de cozinha como vasilhas, pratos e garrafas feitos a partir 
das cabaças (PEZO, 2015, p.158).  
28 No esforço de encontrar a verdadeira arte peruana, Sabogal viajou por todo o país, entrando em 
contato com nativos e mestiços. Escreveu vários artigos e livros sobre os pioneiros sujeitos, com 
especial atenção para o mate burilado, por causa da continuidade de sua produção, desde os tempos 
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artistas Peruanos. Sabogal em sua pintura procura apresentar a identidade cultural 

do povo Peruano, a partir da valorização da cultura indígena, a qual está 

evidenciada em suas obras, como pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Quadro de José Sabogal: arte Peruana com cabaças. 

 

Fonte: Art Experts, 2017. 

 

Por sua vez, Mariano Florez (1850-1949) destacou-se pelo belíssimo trabalho 

realizado com porongos/cabaças na forma de artesanato, para a confecção dos 

mates burilados29, apresentados na Figura 12. Por meio de sua arte, representa 

momentos que vivenciou em seu país de origem (Perú), como paisagens andinas/ 

marítimas, combates, entre outros.  

                                                                                                                                        

pré-hispânicos e a riqueza de suas transformações durante o colonial e republicana. Em suas 
viagens, conheceu Mariano Flores, um camponês, Quechua de língua e analfabeto, um artista 
popular andino de mates burilados. Sabogal lançou e reconheceu, postumamente, a criatividade de 
Mariano Florez, através da obra "Mariano Florez, artista burilador de "mates" peruanos, murió en 
Huancayo", atribuindo-lhe uma carga simbólica significativa (ROQUEZ, 2017).  
29 Arte de esgrafitar a casca dura e amadeirada do porongo/cabaça, com o auxílio de instrumentos 
pontiagudos, utilizando diversas técnicas, criando um fruto decorado. Os mates burilados são 
cabaças e possuem funções heterogêneas, que deslocam-se no tempo e no espaço. Durante a 
colonização do Peru, tornaram-se peças de decoração, sendo utilizadas como cofres ou porta joias. 
Passaram a ser valorizadas ao conter dedicatórias, data e assinatura dos mateiros. A relação mais 
rica e instigante destes objetos é como meio de comunicação. O fruto é transformado em um livro 
circular, que se torna testemunho e narrador de um tempo ou um acontecimento especial, que lhe foi 
registrado em sua superfície lisa e macia, por meio de incisões ou gravações a fogo com a finalidade 
de transmitir algo a alguém. Os mates burilados romperam o silêncio e tornaram-se vozes, na medida 
em que as histórias narradas foram sendo desveladas pelos espectadores (BASTOS, 2010, p. 110).  
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Os mates burilados são denominados como a verdadeira arte peruana, por 

ser uma expressão artística, a qual enaltece a produção indígena contemporânea, 

um produto da mestiçagem (SABOGAL, 2006). 

 

Figura 12 - Cabaça esculpida por Mariano Florez. 

 

Fonte: The National Museum of the American Indian, 2017. 

 

Na perspectiva de Center (2017, p.1), na obra de Mariano Florez, verifica-se 

até mesmo os menores detalhes, tanto que as pessoas reconheceram cada figura 

que ele retratava. Esta cena – o encontro final entre as forças peruanas e chilenas 

em Arica, em 7 de junho de 1880 – representa um dos momentos culminantes da 

Guerra do Pacífico (1879-1883), que enfraqueceu a posição do Peru como potência 

continental. A riqueza dos detalhes leva os pesquisadores a acreditarem que 

Mariano revelava nos porongos/cabaças eventos históricos testemunhados ao longo 

de sua vida. 

A prática da confecção dos mates burilados foi iniciada em comunidades 

andinas rurais. A arte produzida simboliza a identidade e a cultura indígena peruana. 

Para Sabogal (1929), os mates burilados são excelentes exemplos do artesanato 

indígena e, habilmente, representam a beleza pictórica do Peru. O autor salienta que 

a decoração utilizada combina o realismo da arte espanhola com o ritmo visual dos 

Andes e o artesanato inspirado no muralismo mexicano. 
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Observa-se a riqueza de detalhes citada por Sabogol no exemplar de mate 

burilado, demonstrado na Figura 13, o qual data 1.600 anos, encontrado no Peru no 

complexo arqueológico de Cahuachi (Nasca).  

 

Figura 13 - Mate burilado 1.600 anos. 

 
Fonte: Verde, 2017. 

 

A partir das evidências arqueológicas, afirma-se que os povos andinos 

decoravam artesanalmente os porongos/cabaças, com a utilização de técnicas 

bastante elaboradas de entalhes. O entalhe é uma habilidade milenar, que 

transcende gerações e foi usada para representar crenças, tradições, assim como, a 

materialização, em suas diferentes facetas, da vida nas comunidades andinas. As 

técnicas e os materiais utilizados possibilitavam a confecção de peças ricas em 

detalhes, num momento histórico em que os povos não tinham acesso aos 

conhecimentos ditos "modernos", trazidos pelos colonizadores.  

Contudo, as descobertas arqueológicas levam-nos a refletir sobre a hipótese 

difundida de que a Europa é considerada o berço da civilização e da arte moderna. 

Haja vista que os diversos povos de todo o continente americano já utilizavam os 

porongos/cabaças, entre outros materiais, para a confecção de arte muito antes das 
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invasões espanholas, as quais iniciaram no século XVI. Este fato demonstra que os 

povos já possuíam domínio e determinados conhecimentos, os quais lhes 

possibilitavam, inclusive, a utilização de plantas para o tingimento das peças 

confeccionadas. 

Hoje, as peças, o artesanato dos mates burilados confeccionados, 

apresentam diferentes expressões históricas e contemporâneas, como vê-se nas 

Figuras 14 e 15. 

 

Figura 14 - Mates burilados produzidos no Perú. 

 
Fonte: Ministério da Cultura do Perú, 2017. 

 

Figura 15 - Mates burilados produzidos no Equador. 

 
Fonte: Común Tierra, 2017. 
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Apesar da significativa expressividade representada na arte, pela cultura 

indígena peruana, os mates burilados, confeccionados com a utilização dos 

porongos/cabaças, ainda encontram-se pouco difundidos fora do Peru. No entanto, o 

simbolismo que a peça artesanal representa, transporta sentidos de uma tradição do 

passado para o presente, em que novos valores e significados podem ser atribuídos 

(TEDESCO, 2013). 

 

 

3.4 O porongo nos países do Cone Sul 

 

É inegável que, no continente americano, o uso dos porongos/cabaças 

encontram-se amplamente difundidos. O porongo, em sua forma in natura, pode ser 

transformado em várias peças a partir da habilidade manual dos artesãos. As 

técnicas de artesanato variam de acordo com a região e o mercado consumidor. 

Com um campo realizado em Montevidéu (Uruguai), identificou-se uma diversidade 

de instrumentos musicais confeccionados com porongos, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 - Instrumentos musicais produzidos com porongos. 

 
Fonte: trabalho de campo, 2015. 

 

As práticas e tradições culturais permitem múltiplos e distintos usos aos 

frutos. Em países do Cone Sul (Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile), a 

utilização ocorre, predominantemente, para a confecção das cuias do 
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chimarrão30/mate31, uma tradição cultural difundida entre os povos desses países. 

Também é utilizada, em menores proporções, para artesanato, instrumentos de 

música, tigelas, entre outros. Convém destacar que, nos países que compõem o 

Cone Sul, o costume de tomar chimarrão é também anterior à chegada dos 

espanhóis e portugueses, já praticado pelas populações indígenas habitantes dessa 

região. 

A posição geográfica do sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná) possibilitou amplas áreas de fronteiras com os países Uruguai, Argentina e 

Paraguai. Nesses espaços, a miscigenação e o contato com diferentes culturas 

permitiram a socialização e a propagação de costumes e hábitos culturais, entre 

eles, o chimarrão.  

A utilização dos porongos é preponderante nesses países para a confecção 

das cuias, porém existem variações na forma da materialização dessa prática entre 

os países que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. A socialização do chimarrão 

ocorre de maneira diferenciada entre esses povos, o que exige distintos 

tipos/tamanhos de porongos para a confecção das cuias. 

No Brasil, o chimarrão pode ser socializado em grupo e é considerado um 

hábito típico difundido, especialmente, entre os gaúchos. Para o preparo do 

chimarrão compartilhado em grupo, são utilizadas, sobretudo, as cuias de porte 

médio, como nota-se na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

                                            
30 Os gaúchos castelhanos chamavam os animais que crivam soltos, de forma selvagem, como os 
muares, cavalos e gado bovino de “cimarrón”, palavra espanhola que queria dizer “xucro, selvagem, 
amargo, bruto”. Etimologicamente, a palavra "cima" referia-se às regiões altas e pouco acessíveis, 
onde a gadaria e a cavalhada escondiam-se dos captores. Tomando contato com a erva-mate pura, 
amarga, rude, a ela também vieram a se referir com este nome. Assim, o chá da erva-mate teria sido 
denominado "cimarrón". Quando os colonizadores portugueses adentraram o Prata, aportuguesaram 
o vocábulo, que virou "chimarrão (THOMÉ, 2011, p.22). 
31 Na busca da compreensão da etimologia e semântica da palavra mate, os estudiosos atribuem ao 
antigo Peru. Aquilo que nós chamamos de cuia ou porongo, era chamado de máti, no idioma Quíchua 
– um recipiente rústico utilizado para beber uma bebida qualquer. Para os países platinos, a palavra 
significa o porongo destinado a se tomar o chimarrão (LESSA, 1986, p.43). 
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Figura 17 - Cuia utilizada em rodas de chimarrão no Brasil. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

 

Na Argentina e no Uruguai, geralmente, o chimarrão é tomado de forma 

individual. É comum que cada pessoa ande nas ruas com sua própria cuia e garrafa 

de água. As cuias utilizadas são frequentemente menores que as utilizadas pelos 

brasileiros, predominam as do tipo denominado “coquinho”, fornecido pelos 

produtores de porongos/cuias do distrito de Arroio do Só. Na Figura 18, visualiza-se 

a cuia tipo “coquinho”. 

 

Figura 18 - Cuia normalmente utilizada na Argentina/Uruguai. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

 

De modo tradicional, utiliza-se o porongo para a confecção de diferentes 

cuias. Nas regiões produtoras de erva e porongos, popularizou-se a utilização das 

cuias de bocal largo (as maiores). Já nas regiões em que os produtos chegavam em 

morosas carretas e no lombo de carqueiros – Campanha rio-grandense, Uruguai, 

Argentina –,introduziu-se a cuia de bocal pequeno, considerada econômica (LESSA, 

1986, p.53).   

Essa distinção entre os usos acaba por caracterizar as relações que os 

homens estabelecem com sua cultura de origem, com o fruto e a região. De acordo 
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com as características de cada região e do modo de vida, pode ocorrer um tipo de 

utilização ou outro, a forma de uso identifica as diferentes culturas. 

Neste sentido, importa compreender que cada lugar é marcado por 

singularidades, costumes próprios/particulares, os quais representam a identidade 

desse povo. Como um fenômeno cultural, o hábito do chimarrão ultrapassa estados, 

fronteiras e grupos sociais, e essas singularidades se anulam. A coesão social surge 

entre distintos povos em torno de um hábito, que apesar das diferentes formas de 

preparação, é único. 

Salienta-se que os porongos estão presentes em diferentes espaços, 

momentos e contextos históricos. Sua utilização pelos povos nativos do continente 

americano já era difundida mesmo antes da chegada dos europeus, foi muito usado 

para armazenar alimentos e estava no conjunto dos principais produtos cultivados 

pelos povos da antiguidade. Para Bonavia (1996), a dispersão e a presença das 

cabaças podem ser justificadas, não só pela utilização na confecção de recipientes, 

mas também na alimentação humana e animal, já que o fruto e as suas sementes 

são comestíveis. Nesta concepção, evidencia-se que o fruto possuiu um papel 

relevante dentro das diversas civilizações que o utilizavam/utilizam. No decorrer dos 

séculos, apresenta várias utilidades com distintos sentidos.  

Cada cultura em particular atribui um significado e sentido específico para os 

porongos/cabaças, os quais representam não somente um modo de vida, como 

também a identidade de um povo. O fruto se distribuiu na contemporaneidade, 

existiu em distintos espaços e culturas, entre os quais destacam-se a África, Ásia e o 

continente americano. Dessa forma, assegura-se que os porongos/cabaças são 

frutos multiculturais. 

Entre os elementos que propiciaram a dispersão dos porongos/cabaças pelos 

continentes e seu subsequente cultivo, cita-se a vasta utilização do fruto nas mais 

diversas culturas, bem como a sua resistência e a durabilidade, tanto para 

armazenagem de alimentos ou água, quanto para instrumentos musicais, objetos 

decorativos e religiosos.  

É um enigma definir se, inicialmente, o fruto alastrou-se por difusão ou 

dispersão cultural, ou se os caçadores/coletores e agricultores/nativos levaram as 

sementes e plantaram nos novos territórios. A domesticação inicial ocorreu apenas 

em algumas regiões e dispersou-se, posteriormente, por todo o continente 

americano. Foi encontrado em vários espaços, inclusive no distrito de Arroio do Só, 
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que é uma importante área produtora de porongos/cabaças, cuja destinação 

prioritária é a confecção das cuias para o chimarrão. O cultivo dos porongos para a 

posterior transformação em cuias configura-se numa possibilidade econômica. 

A opção pelo cultivo ocorreu/ocorre por uma necessidade que, a princípio, 

poderia ser de sobrevivência no armazenamento de alimentos e de água, mas, na 

atualidade, vai muito além. Nessa direção, sua origem, onde inicialmente foram 

domesticados e a forma como ocorreu sua dispersão, são elementos ainda 

pesquisados.  

No Cone Sul, os países interligam-se a partir da cultura do chimarrão, o que 

constitui diferentes espaços e diferentes culturas com o mesmo uso de um produto. 

Ou seja, o chimarrão é uma manifestação cultural que possibilita uma coesão social 

e territorial entre distintos povos. Dessa forma, os porongos/cabaças são frutos 

globais e as cuias, produzidas no distrito de Arroio do Só, possibilitam ligações entre 

diferentes países e regiões. 

A seguir, apresentar-se-á um relato da inserção do chimarrão no Brasil. A 

análise está focada na importância do porongo, enquanto fruto que possibilita a 

disseminação desse hábito cultural, amálgama de povos distintos, assim como 

constitui múltiplos usos nos diferentes espaços atribuídos a esse fruto em nosso 

país. Mesmo que a centralidade seja o porongo, não é possível compreender a sua 

importância e inserção sem contextualizar o hábito do chimarrão. 

 

 

3.5 A chegada dos colonizadores e a propagação/disseminação do hábito do 

chimarrão 

 

Para compreender a difusão e propagação da cultura do chimarrão na 

América Latina e, especificamente no Brasil, faz-se necessário um retorno histórico e 

espacial ao período anterior à colonização. Destaca-se que, a partir do ano de 1500, 

povos europeus, os espanhóis e portugueses, começaram a ter contato com as 

diversas culturas e hábitos dos povos indígenas, os quais habitavam esse vasto 

território. Com um desses encontros, os espanhóis conheceram o uso da "caá-i", o 

mate, denominado, hoje, de “chimarrão”.  

A bebida que, originalmente, era "mati" para os peruanos Quíchua, "Kukuai" 

para os botocudos Héta, "caá-i para os Guarani, "congõn" para os Gê,  "yerba" para 
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os espanhóis, "tererê" com água fria, "cimarrón" com água quente para os 

castelhanos, "congonha" para os portugueses e "chimarrão" para os brasileiros, 

mantém um vínculo milenar com os povos da América do Sul (THOMÉ, 2011, p. 22).  

A história do chimarrão, para os europeus, na visão de Barbosa Lessa, inicia 

em 1554 com o General Irala32, período em que este procurava ampliar 

incessantemente as fronteiras e os limites da Espanha. Em uma de suas viagens 

rumo ao leste de Assunção, chega as terras de Guairá (no atual estado do Paraná), 

onde populosas tribos guaranis o receberam com hospitalidade. Irala não havia 

recebido uma acolhida tão pacífica em nenhum outro povoado por onde havia 

passado (LESSA, 1986, p.11). Ao referir-se a esse grupo, Lessa relata que  

 

Os índios de Guairá eram mais fortes do que os guaranis de qualquer outra 
região, eram mais alegres e dóceis e possuíam usos e costumes 
característicos, ainda não observados em outras tribos da grande nação. 
Entre esses hábitos, um por certo despertou a curiosidade entre os homens 
de Irala; tratava-se do uso generalizado de uma bebida feita com certas 
folhas fragmentadas, tomada num pequeno porongo por meio de um 
canudo de taquara, em cuja base um paciencioso trançado de fibras 
impedia que as partículas da folha também fossem ingeridas (LESSA, 1986, 
p.11). 

 

 

A bebida, tão amplamente difundida e apreciada por diversos povos da 

América Latina na contemporaneidade, teve sua utilização inicial com os povos 

indígenas que habitavam as terras de Guairá (situada na fronteira do Brasil com o 

Paraguai, estado do Paraná). Num primeiro momento, somente podia ser apreciado 

pelos pajés nos rituais de magia e, posteriormente, passa a ser utilizada também 

pelos guerreiros das tribos, cujo intuito era o de fornecer energia para os combates 

com as demais tribos. Lessa (1986, p. 12) destaca que, com o passar do tempo, a  

bebida33 tornou-se um hábito entre o grupo, pois todos acostumaram-se a ela e 

careciam de seus efeitos estimulantes, fortalecedores do corpo e do espírito.  

                                            
32 Em 1553, um terrível incêndio destrói Assunção, a dor e a miséria espalharam-se por toda a 
colônia. Após esse evento, estoura uma conspiração contra o governador indicado pela Espanha, 
Álvaro Nunes Cabeza-de -Vaca. O General Irala toma posse enquanto governador, a “contra gosto” 
da coroa Espanhola, e inicia a expansão a novos territórios com o uso de armas e autoridade. Sua 
ambição não via obstáculos e não mediu esforços para alargar os limites da Espanha (LESSA, 1986, 
p.8-15).  
33 As folhas utilizadas encontravam-se amplamente disponíveis nas selvas do Guairá, no alto Uruguai 
e Ivaí, bastava tostar as folhas para, posteriormente, utilizá-las. Mesmo que a árvore da "caá" fosse 
cortada, sempre renasceriam e, dentro de três anos, estariam novamente aptas para uma colheita 
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A partir desse contato com os índios, os soldados de Irala conheceram a 

cultura do "caá-i" (bebida). Os guaranis já utilizavam o porongo para beber o caá-i. 

Chamavam a cuia de "caiguá", palavra composta de caá – a erva –, mais i – a água 

–, mais guá – o recipiente (THOMÉ, 2011). Curiosos sobre os benefícios da bebida, 

citados pelos índios, passaram a apreciar e tomar gosto pelo chimarrão. No retorno 

a Assunção, levaram um bom carregamento de erva para seu próprio consumo e 

para presentear os amigos com tal novidade (LESSA, 1986, p.12). 

Nesse contexto, inicia o processo de apropriação do hábito do chimarrão pela 

colônia espanhola, o qual já estava amplamente difundido entre os índios guaranis 

de Guairá. Os índios possuíam o domínio do conhecimento acerca da planta 

utilizada para fazer a erva mate (abundante em Guairá), bem como a respeito dos 

métodos de secagem das folhas, dos aparatos necessários, como a cuia e a bomba 

para tomar o chimarrão, das propriedades medicinais e da forma de utilização. 

Portanto, o chimarrão, um fenômeno da vida cultural indígena, passa a ser 

assimilado pelos colonizadores.  

O hábito do chimarrão ampliou-se nos povoados de Santa Fé, Buenos Aires, 

Tucumã, Potosi e, até mesmo, em Lima (LESSA, 1986, p.13). De acordo com Lessa 

(1986), a matéria prima era levada de Guairá à Assunção pelos índios escravizados, 

muitos padeciam pelo caminho, pois eram lançados a própria sorte num difícil trajeto 

de viagem que podia durar até um ano. 

Só não se expandiu mais nesse período (da Santa Inquisição), devido à 

interferência da igreja católica. Os frades franciscanos34 não permitiam a utilização 

entre a população cristã de uma bebida que remetia à rituais de magia praticados 

pelos pajés. No entanto, conforme Lessa (1986, p.15), a maioria dos espanhóis do 

Novo Mundo não possuía uma devoção religiosa e desprezavam as ameaças do 

                                                                                                                                        

abundante. Como a bebida tem propriedades estimulantes era amplamente utilizada (LESSA, 1986, 
p12). 
34 Contra o poderio da erva-mate, os franciscanos antepuseram uma das mais poderosas armas 
imperantes no mundo quinhentista: a excomunhão. Bastava um único sorvo de chimarrão para que 
sobre o transgressor caísse a máxima pena espiritual da igreja. A erva passa a ser denominada de 
"erva-do-diabo", pelas propriedades afrodisíacas que conduziam os homens ao desrespeito às leis da 
castidade. Contudo, com a ampliação do número dos excomungados e para salvar numericamente o 
rebanho da cristandade, a igreja resolveu aceitar a utilização do chimarrão entre os cristãos (LESSA, 
1986, p.15-16). 
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castigo eterno ao continuar a tomar a bebida. As classes populares e as populações 

interioranas35 entregaram-se também ao uso do chimarrão. 

No início do século XVII, a bebida guarani, o "caá-i", expande-se entre a elite 

colonial e transpassa as fronteiras paraguaias. Difundiu-se também no Chile, Potosí 

(Bolívia) e Buenos Aires, como bem atesta Lessa (1986), presente na rotina 

cotidiana desses povos. Este mesmo autor cita que, no Brasil, a bebida passou a ser 

difundida a partir de 163836, com as incursões realizadas ao interior pelos 

bandeirantes. As viagens possibilitaram o contato com povos indígenas da Serra do 

Maracaju (Mato Grosso do Sul), os quais utilizavam o chimarrão, e assim como os 

soldados de Irala, também levaram a novidade em sua carga. Os índios da região 

davam o nome à árvore e à bebida de "congôin" (“o que alimenta”, em Tupi), e foi 

com a designação de "congonha", naqueles primórdios, que o chimarrão difundiu-se 

entre os brasileiros (LESSA, 1966, p.24). 

Não se pode afirmar que somente os povos indígenas, encontrados em Mato 

Grosso do Sul, possuíam a cultura do chimarrão. A expansão inicial, que ocorreu à 

oeste de São Paulo, permitiu o encontro com determinados grupos nativos que 

utilizavam o hábito naquele tempo/espaço. Acreditamos na possibilidade de que a 

utilização da bebida também estava disseminada em grupos localizados ao sul do 

país, uma vez que, nesses espaços, encontravam-se vastas florestas compostas de 

ervais nativos, especialmente em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O 

fato de ter sido apresentado aos europeus a partir de 1554, não significa que já não 

era utilizada anteriormente. Os europeus apropriaram-se de um hábito que está, 

originalmente, ligado à cultura indígena e, amplamente, utilizado por estes povos 

nos mais diferentes espaços e contextos. Estabeleceu-se, nesse caso, o que a 

antropologia denomina de trocas culturais. 

                                            
35 O hábito difundiu-se entre as populações interioranas, pois estas a utilizavam como bebida 
revigorante após um dia pesado de trabalho. Lessa (1986, p.16) evidencia que a erva era largamente 
utilizada pelos habitantes do pampa, pois sua alimentação pesada a base de carne necessitava do 
uso do chimarrão para auxiliar na digestão. Assim como os soldados, nas marchas desbravadoras, a 
utilizavam para não cair no desanimo e no cansaço.  
36 Com a destruição e a conquista das aldeias jesuíticas do Guairá em 1638, a coroa portuguesa 
toma posse dos ervais do Guairá (LESSA, 1986, p.24).  
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Lessa (1986, p.33), reitera-se estas afirmativas ao destacar que, se os 

soldados de Irala tivessem se dirigido para o atual Rio Grande do Sul37, aqui, e não 

em Guairá, teria ocorrido a descoberta do uso do chimarrão, uma vez que  

 

Razoável número de tribos guaranis por aqui vivia, ao longo dos Rios Ijuí, 
Jacuí e Camaquã. Para a colheita da erva empreendiam expedições à 
serrania vizinha da Lagoa dos Patos, ao vale do Rio Pardo e aos 
descampados do Planalto e só não atingiam a região de maior 
concentração de ervais - o Alto Uruguai - por causa da tradicional rivalidade 
com os ferozes tupis, senhores daquela selva (LESSA, 1986, p.33). 

 

 

Lessa também discute sobre a possibilidade de os carijós do litoral e os 

guenoas da campanha também praticarem o hábito do chimarrão. No entanto, a 

inexistência dos ervais em seus domínios os levava a realizar permuta com os 

guaranis. Os grupos indígenas, em suas andanças, sempre levavam consigo uma 

cuia, bombinha de taquara, (Figura 19) e erva, por isso difundiram o hábito às 

demais culturas.  

 

Figura 19 - Bomba de taquara. 

 

Fonte: Freire, 2011. 

 

Em 1750, o uso do chimarrão, disseminou-se entre os casais açorianos que 

se estabeleciam ao longo do Rio Jacuí, desde Porto Alegre até Rio Pardo. No ano 

de 1755, o General Gomes Freire de Andrade (governador da Repartição Sul do 

                                            
37 A história propriamente dita toma vulto com a expansão da catequese jesuítica, a partir de 
Assunção do Paraguai (século XVII), e afirma-se com a grandeza dos Trinta Povos das Missões de 
Guaranis ao longo dos Rios Paraná e Uruguai. Dessas povoações cristãs, sete localizam-se em 
território, hoje, sul-rio-grandense, à margem oriental do Médio-Uruguai, onde haviam ervais nativos. 
Os índios, instruídos pelos jesuítas, realizavam o beneficiamento da erva e a carregavam montados a 
cavalo aos pontos de comercialização (LESSA, 1986, p.33). 
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Brasil) remete à Europa cuias, bombas e erva, como presente para o Ministro Diogo 

Mendonça Corte-Real. Em meados de 1820, o hábito do chimarrão já estava 

enraizado nas cidades e campos do Rio Grande do Sul (LESSA, 1986, p.35-36).  

Os diversos grupos indígenas do Rio Grande do Sul, entre eles os Guaranis e 

Charruas38, podem ser considerados os divulgadores da cultura do chimarrão nesse 

estado. Contudo, sua dispersão ocorre a partir do contato com os povos 

colonizadores. O hábito que ocorria em espaços interioranos passa a se manifestar, 

largamente, nas áreas urbanas na segunda metade do século XX, entre os povos 

que colonizaram a região sul do país e demais espaços do Brasil. A figura do 

gaúcho aparece intrinsecamente relacionada à cultura do chimarrão, uma vez que 

são estes os maiores consumidores da bebida. 

A figura do gaúcho origina-se, segundo Thomé (2011, p.23), nos pampas, a 

partir da mestiçagem entre o índio, o castelhano, o português e o luso-brasileiro. 

Estes sujeitos já conheciam e tomavam o chimarrão, reproduziram e deram 

continuidade ao mesmo hábito, propagado entre os habitantes mais antigos que os 

antecederam. Thomé (2011) cita que o chimarrão pode ser a bebida do gaúcho, mas 

nunca será uma característica exclusiva dos peões do Pampa, pois foi/é igualmente 

consumido no Paraná e Santa Catarina pelos caboclos, mestiços, tropeiros, 

sesmeiros, posseiros, entre outros habitantes do rural. 

Na concepção de Kent e Santos (2012, p.4), o termo "gaúcho" refere-se tanto 

à população do Rio Grande do Sul como a um "tipo" social específico originário do 

Pampa, na região de fronteira com Uruguai e Argentina. Para os autores, o gaúcho 

arquetípico é representado como a do homem do campo, ou seja, o trabalhador de 

fazendas, cujo vestuário inclui espora, bota, bombacha, pala e chapéu, além de ser 

apreciador de chimarrão e churrasco. Isto posto, o gaúcho é o senhor da fronteira, 

sua identidade forma-se no intervalo entre ser brasileiro, argentino, uruguaio, ibérico 

ou nativo americano (FIGUEIREDO, 2006).  

Concorda-se com Marrero (2006, p.15), ao salientar que os gaúchos são 

reconhecidos como um grupo de homens marcados por uma visível unidade cultural. 

Marrero evidencia que sua origem etnocultural é, basicamente, a mesma e reporta 

                                            
38 O Rio Grande do Sul é o estado mais meridional do Brasil. Faz fronteira, ao sul com o Uruguai e, 
ao leste, com a Argentina. Na época colonial, os Guarani e os Charrua eram as etnias indígenas mais 
numerosas que ocupavam a atual área do estado. Nesse tempo, o controle sobre a região alternou-
se entre portugueses e espanhóis (KENT, SANTOS, 2012, p.4) 



76 

 

 

para uma herança ibérica39, indígena40 e africana, associada a atividades pastoris 

nas planícies do Pampa sul-americano, uma área geográfica extensa, a qual 

sobrepõe as fronteiras dos países da região (Brasil, Argentina e Uruguai).  

De acordo com a autora, o gaúcho típico apareceu, primeiro, nas terras do 

Rio da Prata. O seu surgimento no Rio Grande do Sul teria sido mais tardio, porém 

alicerçado em semelhanças decorrentes das peculiaridades do mesmo sistema de 

atividades – o pastoreio –, desenvolvido dentro de um cenário mais ou menos 

equivalente e enriquecido em ambos os lados da experiência e dos hábitos dos 

campeadores nativos (MARRERO, 2006, p.16). Dessa forma, não se pode negar a 

importante influência das populações indígenas e negras para a composição da 

população gaúcha do Pampa. A estes, também atribui-se a herança e a 

continuidade dos hábitos que permanecem na atualidade, como a cultura do 

chimarrão.  

A cultura do chimarrão esteve presente em várias fases e trajetórias históricas 

do Rio Grande do Sul, e em todo esse período fortaleceu-se e expandiu-se. Na 

contemporaneidade, esse hábito faz parte do cotidiano do gaúcho em várias regiões, 

um elemento cultural que identifica diferentes povos. E a cuia de porongo representa 

a conexão simbólica entre esses povos. A imagem do gaúcho com seus hábitos e 

costumes também passa a expandir-se e ganhar novos espaços devido à atuação 

do Movimento Tradicionalista Gaúcho41 (MTG). O MTG busca perpetuar as tradições 

gaúchas nos espaços em que se insere. 

Logo, considera-se o chimarrão uma prática cultural que transcende limites 

territoriais. Em tempos remotos, ocorria como um fenômeno isolado entre os grupos 

nativos. Hoje, adotada em múltiplos espaços e culturas, o chimarrão é considerado 

um símbolo da cultura gaúcha, além de representar a identidade regional de um 

povo multicultural. A maneira como utilizavam os antigos, segundo Lessa (1986, p. 

32), "é a mesma maneira de hoje, numa simples cuia, feita de porongo, com um 

canudinho metálico a que chamam de bomba, e com água quente". 

                                            
39 Como herança ibérica recebeu o cavalo e a faca, utensílio da maior importância que servia de 
arma e era o único instrumento de trabalho no abate do gado e na preparação do couro (MARRERO, 
2006, p.16). 
40 Dos nativos americanos, vieram as boleadeiras, o poncho, o mate e o chiripá ,assim como diversos 
objetos de couro (MARRERO, 2006, p.16). 
41 Surgido no ano de 1966, o MTG é o "maior movimento de cultura popular no mundo ocidental", 
com aproximadamente 1500 centros filiados e mais de 1,4 milhões de membros registrados (OLIVEN, 
2006, p. 122-123). 
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Nos mais diferentes espaços em que o hábito se manifesta, a relação do 

lugar/cultura e sociedade passam a estar intrinsecamente relacionados com a cuia 

do chimarrão. A cuia de porongo é considerada o elemento que possibilita a união 

de diferentes povos e a reprodução de um comportamento característico da região 

sul do Brasil. 

 

 

3.6 As múltiplas possibilidades de uso dos porongos/cabaças no Brasil 

 

A busca pelo conhecimento do estado da arte, referente a processos 

envolvidos na produção e processamento dos porongos/cabaças no Brasil, 

corroborou na realização de uma pesquisa de cunho investigatica. Objetivou-se 

averiguar os estudos realizados até hoje, o foco central de cada trabalho, a sua 

contribuição e, dessa forma, ampliar o domínio sobre o assunto em questão.  

As sistematizações indicaram uma reduzida preocupação dos geógrafos com 

a temática, que aparece em alguns trabalhos, sobretudo os de graduação, cujas 

reflexões a respeito do porongo encontram-se diluídas em um contexto mais 

ampliado. Enfrentou-se uma grande dificuldade em encontrar artigos acadêmicos, os 

quais tratem do tema empírico/teórico. Assim como, verificou-se a ausência de 

dados em instituições como: a EMATER, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, 

Universidades e o IBGE. Prioritariamente, a EMATER não dispõe de dados 

atualizados sobre a produção e o processamento de porongos no referido município. 

Motivo pelo qual várias das referências de dados são de fontes secundárias. Os 

trabalhos encontrados são de natureza agronômica/técnica e não se configuram 

numa abordagem sociogeográfica. Por meio de uma busca em bibliotecas, artigos e 

sites, encontrou-se trabalhos que possuem alguma relação com o porongo, os quais 

serão apresentados a seguir. 

Acerca dos temas relacionados às populações dos porongos, a fisiologia das 

sementes e da planta, os estudos de Bisognin (2002) são referência no Brasil. Suas 

pesquisas são realizadas nos municípios de Restinga Seca e Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul. As publicações referentes ao tema iniciaram no ano de 1988, com 

análises em dez populações de porongo cultivadas na região de Santa Maria. Os 

últimos dados de suas publicações sobre o tema datam de 2008, contudo suas 

pesquisas continuam em andamento. Nesse período, Bisognin também orientou a 
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dissertação de Silva (2005), da Pós-Graduação em Agronomia da UFSM, a qual 

buscava produzir conhecimentos em relação a germinação in vitro e a morfogênese 

do porongo. O objetivo era, através de experimentos laboratoriais, chegar a 

sementes de melhor qualidade, o que possibilitaria um fruto mais uniforme e 

adequado ao mercado. 

Hoje, através do Programa de Educação Tutorial (PET) da Agronomia, em 

conjunto com demais professores, mantém suas pesquisas, entre elas o "Projeto 

Porongo" com os produtores de porongo do município de Santa Maria, 

especificamente do distrito de Arroio do Só. Através das ações do projeto, os 

agricultores recebem orientações quanto às técnicas de manejo e conservação do 

solo; são incentivados a realizar, em suas propriedades, práticas que influenciam 

positivamente na produtividade; assim como, recebem informações relacionadas ao 

cultivo, as quais orientam para melhores produções. 

Um estudo bastante semelhante foi publicado por Santos et al. (2010, p.1), 

embasada em Bisognin, em que analisou diferentes configurações de cultivo do 

porongo, com testes em épocas de semeadura, a fim de aumentar a cobertura 

vegetal do solo, a produtividade e a qualidade dos frutos.  

A tese de Trevisol (2013) foi desenvolvida na Esalq da USP, em que 

pesquisou a morfologia e fenologia do porongo, que também segue na linha de 

estudos da área agronômica. Teve como campo empírico, a região do Alto Uruguai, 

em que se propõe compreender elementos de ordem agronômica, as quais 

possibilitem ampliar a produtividade e a qualidade da cuia, como o conhecimento da 

biologia floral para o melhoramento genético da espécie. 

Também encontrou-se trabalhos em outras áreas do conhecimento, Design e 

Artes, como a dissertação de Nejeliski (2015), do Programa de Pós-Graduação em 

Design da UFRGS, em que analisa a utilização do porongo como matéria prima para 

a construção de recipientes para alimentos e bebidas. O material para as análises foi 

coletado em Santa Maria, nas fábricas de cuias Fracari e Pires. 

A dissertação de Lago (2013), do Programa de Pós-Graduação de Artes da 

UFRGS, propôs a utilização dos resíduos do porongo, provenientes do 

processamento das cuias para a confecção de biojóias. Buscou tratamentos para o 

porongo, os quais atuassem como uma barreira de proteção contra as condições 

variáveis do ambiente e ao ataque de micro-organismos, o que prolonga a vida útil 

do material e possibilita a utilização do porongo no design de biojóias (LAGO, 2013, 
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p.18). Um trabalho semelhante foi desenvolvido por Medeiros (2012), numa proposta 

de utilização do porongo como material para o design em superfície. 

Já Bastos (2010), em sua dissertação do Programa de Pós-Graduação em 

Artes na UNESP, pesquisou, em diferentes períodos, as variadas formas de 

expressão artística latino-americana a partir do fruto cabaça. O estudo envolveu a 

análise de três exposições de arte, editadas na Argentina, Brasil e Peru, cujo foco foi 

a arte confeccionada no fruto. 

Nogueira (2010), na sua monografia de especialização em Design para 

estamparia da UFSM, estudou a Flor do Porongo e a Roda de Chimarrão, numa 

leitura dos referenciais gaúchos no design têxtil para bolsas femininas. A 

investigação sobre o tema descreve o caminho percorrido pelo porongo, desde os 

elementos presentes em sua botânica até a dinâmica cultural do chimarrão. 

O trabalho de Mello & Froehlich (2015) traz uma discussão acerca da 

utilização do porongo para a confecção do artesanato, pelo viés da matriz identitária 

territorial voltada ao consumo turístico. O estudo foi realizado no município de Santa 

Maria, com artesãos, e buscou valorizar um material abundante no local, além de 

promover a visibilidade e o reconhecimento do patrimônio histórico e cultural da 

região central do Rio Grande do Sul.  

Estão em desenvolvimento estudos que visam a utilização dos resíduos 

resultantes do processo de produção das cuias de porongo, como o trabalho de 

Foletto et al. (2013). Este estudo está inserido na linha das engenharias e procura 

avaliar a possibilidade de utilização deste material na remoção de corantes utilizados 

no tingimento do couro. 

Após esta contextualização, a partir dos estudos citados, pode-se identificar 

que, no Brasil, ocorrem várias utilizações/usos para o porongo/cabaça, os quais 

podem ir muito além da confecção das cuias. Contudo, prioritariamente, são estudos 

de cunho acadêmico e não estão presentes no cotidiano dos agricultores produtores 

de porongo. Muito do que os agricultores conhecem e praticam hoje está 

relacionado a sua vivência e à tradição cultural, desta forma a produção do porongo 

e a confecção das cuias ainda é o elemento central para as famílias dedicadas a 

esta atividade. 

A cuia do chimarrão possui significativo valor simbólico e está, praticamente, 

presente no dia-a-dia dos que dividem o hábito. No entanto, muitos dos que 

partilham o costume não têm conhecimento da origem do porongo e dos processos 
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necessários para se chegar a cuia pronta. Ainda que pouco difundida no Brasil, 

como uma atividade comercial, a cultura do porongo é essencial para a confecção 

das cuias. Apesar da pouca visibilidade em nível nacional, o cultivo é importante e 

representativo para a agricultura familiar do Rio Grande do Sul, visto que são estes 

os que produzem os porongos. Bisognin & Marchezan (1988) afirmam que pouco se 

conhece sobre a cultura do porongo no Brasil, havendo carência de informações das 

práticas e manejo do cultivo. 

Na América Latina, os porongos cultivados ou silvestres constituíram-se como 

um objeto muito utilizado pelas nações indígenas, coletores e caçadores, por sua 

leveza e pelo fato de ser um recipiente natural, encontrados em abundância em 

todas as regiões (BASTOS, 2010, p.33). É a matéria-prima para a confecção de 

cuias utilizadas como recipiente para o chimarrão, bebida típica do sul da América 

do Sul (BISOGNIN et al., 2008), uma vez que a rentabilidade viabiliza a agricultura 

familiar e proporciona empregos e renda aos trabalhadores do campo, com o 

processamento e comercialização da cuia e artesanatos (TREVISOL, 2013). O 

porongo é uma planta rústica, o que reduz os custos para a implantação de uma 

lavoura (BISOGNIN & MARCHESAN, 1988). 

Os principais pontos de cultivo de porongos no Rio Grande do Sul estão 

concentrados em três grandes regiões, a região de Frederico Westphalen, a região 

central de Santa Maria e a região de Montenegro. O número de famílias que 

dedicam-se a estas atividades é significativo, cerca de 1.100 famílias envolvidas, 

que têm o cultivo de porongo como primeira ou segunda atividade (MELO, 2015). 

Além disso, muitas realizam o processamento do porongo para a cuia e trabalham 

com o artesanato. 

No ano de 2011, a safra do porongo gerou cerca de 11,2 milhões de frutos 

aproveitáveis no Rio Grande do Sul (GLOBO, 2012). O cultivo configurou-se como a 

principal fonte de renda para dezenas de agricultores familiares (SILVA, 2005). O 

cultivo é diversificado e resulta em porongos de diferentes espécies e formatos. 

Ao longo do tempo, a utilização do porongo/cabaça nas mais variadas 

culturas, adapta-se a múltiplas finalidades. Dentro de um mesmo país, no caso o 

Brasil, os usos ocorrem de formas diferenciadas de acordo com a região. No espaço 

rural da região Nordeste, era essencialmente aproveitado para confecção das 

moringas – como observa-se na Figura 20 – e gamelas. As gamelas destinavam-se 
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a finalidades domésticas e as moringas para o transporte de água em viagens, usos 

não muito comuns na região Sul do País. 

 

Figura 20 - Moringa de porongo. 

 
Fonte: Natureza Bela, 2011. 

 

Em contato42 com o agricultor Antonio Batista de Oliveira Filho, do município 

de Piracanjuba (Goiás), inferiu-se que, atualmente, na região Nordeste, a matéria 

prima é muito utilizada para a fabricação de vários tipos de artesanatos e gera renda 

e emprego para as famílias envolvidas (DIÁRIO DE CAMPO, 2015). Os artesãos 

nordestinos produzem peças decorativas para restaurantes, bares, casas, lojas, etc. 

Com o passar do tempo, seu uso modifica-se, o que ocasiona uma maior demanda e 

possibilita a implantação de áreas de cultivo, inclusive em Goiás. 

O referido produtor pode ser citado como um exemplo dos que iniciaram o 

cultivo das cabaças recentemente, a partir de 2009, no estado de Goiás. Em 19 

hectares, cultiva cabaças de diferentes formatos, tamanhos e tonalidades (Figura 

21), destinadas a atender exclusivamente o mercado do artesanato de São Paulo, 

Minas Gerais e toda região Nordeste. A produção anual chega a 300 mil unidades. 

As cabaças são vendidas in natura, a um preço que varia entre R$ 0,40 a R$ 1,50 a 

unidade, dependendo do tipo. Assim como os agricultores produtores de porongo de 

Arroio do Só, o mesmo não recebe nenhum tipo de assistência, todo conhecimento 

que possui foi adquirido pela vivência e pelas práticas realizadas. 

 

 

                                            
42 Quando realizava buscas na internet, em novembro de 2015, sobre a diversidade de usos e formas 
de porongos/cabaças, localizou-se, no estado de Goiás, um produtor que cultivava em diferentes 
formatos destinados exclusivamente para o artesanato. Após contato por e-mail, o mesmo 
disponibilizou o telefone prontificando-se a prestar alguns esclarecimentos de natureza exploratória, 
essas informações estão registradas no diário de campo.  
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Figura 21 - Cabaças produzidas em Piracanjuba (Goiás) para o artesanato. 

 
Fonte: Oliveira Filho, 2015. 

 

Na região norte do Brasil, os frutos que nascem nas árvores da Crescentia 

cujete (conforme Figura 22), são utilizados para a produção de artefatos de cuias, as 

quais são muito usadas no artesanato.  

 
Figura 22 - Crescentia cujete. 

 

Fonte: Artesol, 2017. 

 

 

Esses frutos pertencem a família das Bignoniáceas, também conhecida como 

árvore-de-cuia, cabaceira, coité, cuité e cuiteseira. É nativa da America central, 

sendo encontrada no norte do Brasil, chegando ao estado do Pará e Maranhão. No 

norte do Brasil, os frutos verdes são partidos ao meio e o miolo é retirado para o 

polimento do interior. Estas cuias são utilizadas como baldes, bacias, copos, pratos 

ou tigelas, que recebem pratos típicos como o tacacá. As cuias fazem parte do dia-

a-dia de pescadores, seringueiros, produtores de garapa e farinha de mandioca, 

usadas por adultos, jovens e crianças (BASTOS, 2010, p. 29). 
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Bastos (2010, p. 29) salienta que esse fruto está presente no cotidiano de 

casas indígenas, quilombolas e ribeirinhas. A autora ainda afirma que a valorização 

do produto ocorre, principalmente, através de programas de artesanato solidário, em 

que os artistas são motivados a utilizar técnicas antigas para escurecer cada cuia e 

a recuperar imagens do passado na decoração destas cuias.  

Ressalta-se que esse fruto pertence à família das Bignoniáceas e, nesta tese, 

trabalhou-se com os porongos/cabaças pertencentes a família das curcubitáceas. 

Já na região Sul do Brasil, a produção dos porongos é destinada para a 

confecção das cuias do chimarrão – mesmo que as cuias produzidas de outros 

materiais como: madeira, porcelana, alumínio, vidro, etc. já estejam disponíveis no 

comércio. No distrito de Arroio do Só, a maior ameaça destacada pelos 

entrevistados diz respeito a essa diversificação de materiais utilizados na confecção 

das cuias, ainda que todos façam referência ao hábito e sabor diferenciado do 

chimarrão servido na cuia de porongo. 

Muitas das características especificas das cuias como a espessura (casco 

grosso, casco médio, casco fino), tamanho, formato, etc., dependem das populações 

(genótipos) dos porongos e da região em que são plantados. Essas características 

também definem a qualidade e o valor comercial do produto (BISOGNIN et al., 

2008). 

No Rio Grande do Sul, duas espécies de porongueiro destacam-se para o 

processamento de cuias: as que produzem cuias de casco fino cultivadas, na região 

de Santa Maria; e as que produzem cuias de casco grosso, cultivadas na região 

noroeste do Alto Uruguai (TREVISOL, 2013). O porongo do casco fino pode 

produzir, em média, 12.000 frutos por hectare, duas vezes mais do que o do casco 

grosso, o que justifica a preferência pelo primeiro para o plantio e fabricação de 

cuias (BISOGNIN et al., 2008). Já o do casco grosso, segundo Trevisol (2013), 

possui o maior valor de mercado. 

O estudo da genética das curcubitáceae, Esquinas-Alcazar; Gulick (1983) 

afirmam que o porongo apresenta uma grande variabilidade genética, tanto 

intrapopulacional, quanto interpopulacional. Contudo, ao longo dos anos, a mistura 

de sementes e o uso concomitante de várias espécies nas lavouras favorecem a 

perda da identidade genética de determinadas variedades. Esse processo ocorre 

quando há o contato entre diferentes espécies nos cultivos, as quais naturalmente 

polinizam-se. 
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Na região de Santa Maria, os agricultores familiares utilizam de saberes 

tradicionais para a seleção dos frutos, os quais fornecem as sementes para o 

próximo cultivo. Os frutos são selecionados, na própria lavoura, basicamente pelo 

tamanho e o formato, sem nenhuma atribuição à planta, ou seja, é uma seleção 

fenotípica de frutos individuais (BISOGNIN; STORCK, 2000). O conhecimento que 

possuem é tradicional, transmitido de geração em geração, adquirido ao longo de 

anos dedicados ao cultivo, no qual, entre observações, erros e acertos, adaptam e 

apreendem as técnicas.  

 

 

3.7 O porongo no distrito de Arroio do Só: contexto histórico geográfico 

 

Na apresentação do contexto histórico de formação do distrito de Arroio do 

Só, buscou-se resgatar os elementos do passado que permitem a compreensão da 

atual configuração do distrito e do papel designado aos produtores de porongo. 

Diversas fases e momentos possibilitaram uma multiplicidade de dinâmicas 

produtivas e econômicas ao distrito e, com isso, os agricultores familiares 

adaptaram-se a esses contextos. 

Para interpretar a atual conjuntura socioespacial e econômica do distrito de 

Arroio do Só, busca-se, a partir dos fenômenos históricos, compreender os fatores 

que propiciaram a formação do distrito. Tomou-se, como ponto de partida, a 

sociedade, sobre uma base material: o espaço e seu uso, o tempo e seu uso; a 

materialidade e suas diversas formas, as ações e suas feições (SANTOS, 2008, 

p.39).  

O termo “espaço” é utilizado, nessa tese, como o meio, o lugar material da 

possibilidade dos eventos, como uma totalidade, a exemplo da própria sociedade 

que lhe dá vida, (...) um conjunto de funções e formas que se apresentam por 

processos do passado e do presente (...) e por uma estrutura representada por 

relações sociais que se manifestam através de processos e funções (SANTOS, 

1978, p. 122). 

No início do século XIX, de acordo com Richter (1997, p.19), apenas os 

municípios de Porto Alegre, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo 

formavam a capitania, hoje denominada estado do Rio Grande do Sul. A via de 

ligação centro-leste nesse estado, segundo Richter (1997), era o mesmo trajeto 
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utilizado no século XVII, o qual já passava por Arroio do Só. Essa estrada também 

era utilizada por carreteiros, cavaleiros, tropeiros, mensageiros, comerciantes, 

viajantes, índios, etc. Sendo, dessa forma, considerada como terra de passagem. 

Até o final do Século XIX, era difícil e lento o deslocamento de Santa Maria a 

Porto Alegre, e podia demorar semanas (RICHTER, 1997, p.27). Esse fenômeno 

altera-se significativamente a partir de 1880, com a instalação da linha férrea.  

O distrito de Arroio do Só foi criado no ano de 1896, com uma área territorial 

que correspondia a 460 km2 e, no ano de 1993, passou a ser denominado de Arroio 

do Sol. Em 1998, voltou a ser chamado de Arroio do Só, nome mantido até hoje 

(CARVALHO, 2010).  

Para Richter (1997, p. 22), a denominação de Arroio do Sol tem origem 

espanhola, quando de passagem pelo local, chamaram em seus escritos, relatos e 

mapas, o arroio que por ali passava, de “arroyo del sol”, em decorrência dos 

supostos minerais dourados encontrados. Nesse contexto, para a autora, os 

portugueses com a intenção de apagar qualquer marca de ocupação espanhola, 

propositalmente, sugeriram a ideia da lenda do homem solitário, denominando então 

o lugarejo de Arroio do Só. 

Desde o período de sua criação, o distrito já passou por dois 

desmembramentos territoriais43, perdeu parte de seu território e população, o que 

contribuiu para o declínio sociodemográfico do local. Hoje, a área territorial do 

distrito corresponde a 159,30 km2. 

Conforme Richter (1997), no final do século XIX, os habitantes de Arroio do 

Só eram na maioria luso-brasileiros. A localidade foi ocupada, primeiro, por 

estâncias com origem na distribuição de Sesmarias, destinadas a criação de gado, 

com a utilização de mão de obra escrava negra (CARVALHO, 2010, p. 46).  

Depois, ocorreu a inserção dos italianos, provenientes da quarta Zona de 

Colonização (Silveira Martins/RS), os quais abriram caminhos para trabalhar na 

manutenção da estrada de ferro (RICHTER, 1997, p.32). Segundo a autora, alguns 

desses italianos conseguiram juntar uma quantia em dinheiro e compraram um 

pedaço de terra para praticar a agricultura incipiente, outros chegaram ao povoado 

já com dinheiro suficiente para comprar terras. Esses pequenos produtores 

                                            
43 No ano de 1961, ocorre o primeiro desmembramento, de acordo com Richter (1997), para o distrito 
de Santa Flora. Já no ano de 1997, mais uma parte da sua área é destinada a criação do distrito de 
Palma. 
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cultivavam as terras e cuidavam do rebanho – composto sobretudo de vacas de leite 

–, por meio da mão de obra familiar (CARVALHO, 2010). As técnicas de cultivo 

utilizadas eram artesanais, o solo era utilizado por um número determinado de anos 

e depois era deixado para o pousio. 

Quanto às características dos imigrantes italianos que povoaram Arroio do 

Só, Richter (1997, p.33) afirma que, 

 

A maioria dos imigrantes italianos e seus descendentes fixados em Arroio 
do Só possuíam como traço um forte caráter de individualismo, trazido da 
Península Itálica, onde a acentuada divisão do território refletiu-se no 
caráter do povo. Quando aconteceu a Unificação Italiana e, 1870, esse 
aspecto já estava incrustado no inconsciente dos italianos. Cada imigrante 
trabalhava para si. A finalidade era acumular bens para sustentar a família. 

 

 

Esse individualismo ainda é perceptível e está arraigado nas práticas 

vivenciadas atualmente no distrito pelos produtores de porongo. Num contexto mais 

amplo, percebe-se que os agricultores familiares são desarticulados socialmente e 

politicamente. Especificamente os produtores de porongos não conseguem se 

organizar enquanto grupo, buscando junto a entidades públicas, informações que 

facilitem as práticas de cultivo.  

Assim como, na comercialização de seus produtos, como a cuia bruta, cada 

agricultor determina um valor, não havendo acordo ou consenso entre os mesmos 

do valor mínimo e máximo recebido pela unidade. Isso gera um problema na 

comercialização, pois as agroindústrias podem pagar valores diferenciados por um 

mesmo produto. Dessa forma, verifica-se que um traço cultural repassado por 

gerações ainda permanece no distrito e representa um modo de organização social, 

vinculado a identidade do grupo.  

No período de auge do sistema ferroviário, início do século XX, o local 

apresentava uma dinâmica espacial bastante complexa, uma vez que ali estava 

localizada uma importante Estação Ferroviária (Figura 23), a de Arroio do Só, 

inaugurada em 1885, a qual compõe o trajeto Porto Alegre–Uruguaiana. Segundo 

Richter (1997), o povoado surgiu em decorrência da Estação e levou o mesmo 

nome. O trem de passageiros passava quatro vezes por dia no distrito. 
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Essa pequena Estação pode ser considerada um divisor de águas para o 

distrito, o qual perde a nomenclatura de terra de passagem e passa a inserir-se 

numa representativa dinâmica socioeconômica.  

 

Figura 23 - Estação férrea de Arroio do Só. 

 

Fonte: Arquivo do autor, 2016. 

 

A estação serviu como ponto de referência da povoação e representou um 

poderoso centro de atividades econômicas e sociais (RICHTER, 1997, p.28-29), 

como o acesso a demais mercados, que facilita o escoamento da produção e a 

mobilidade da população. A facilidade de transporte modifica a dinâmica dos 

territórios, os quais passam a comunicar-se e relacionar-se com diversos outros 

territórios do mundo, formando teias espaciais (CARVALHO, 2010, p.47). 

O Arroio do Só empolgava todo viajante, pela imagem de trabalho construtivo 

existente no lugar e também por seu rico e atuante comércio. Os colonos vinham de 

Água Boa, Rincão Nossa Senhora Aparecida, Colônia Borges, Vale Vêneto, etc. com 

carroças de produtos para despachar pelo trem, depois efetuavam as compras nas 

lojas e regressavam abarrotados de gêneros alimentícios e demais produtos 

(RICHTER, 1997, p. 71). 

A partir do trem, também chegavam ao distrito as tendências de demais 

mercados e suas influências culturais, que materializavam-se em Arroio do Só 

sobretudo nas construções e vestimentas. Richter corrobora essa assertiva ao 

destacar que 
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A Estação de Arroio do Só tornou-se ponto estratégico para o escoamento 
das safras dos lugares próximos: Silveira Martins, Vale Vêneto, Núcleo 
Soturno, Ribeirão, Dona Francisca, Val Verenose, Núcleo Treviso, São João 
do Polênise, interior de São Sepé, de Restinga Seca e do próprio distrito. A 
importância da referida estação na linha Porto Alegre-Uruguaiana foi 
notável, tanto no aspecto econômico como social. O progresso econômico 
do distrito contribuiu diretamente para o desenvolvimento do município 
(RICHTER, 1997, p. 30). 

 

 

Os agricultores residentes do distrito, que estavam afastados da ferrovia, não 

mediam esforços para chegar à Estação Férrea e escoar a sua produção. Desta 

forma, o pequeno povoado, já configurado como local de passagem pelos viajantes 

que atravessavam o estado, tornou-se ponto de atração e encontro, em decorrência 

da ferrovia e do seu papel no município e em áreas próximas (CARVALHO, 2010, 

p.48). 

Nessa época, o distrito possuía uma dinâmica econômica bastante robusta, 

uma vez que haviam diversificados estabelecimentos, entre eles o Hospital Santa 

Terezinha – inaugurado em 1940 e fechado em 1960 – , a fábrica de calçados, a 

usina de luz e força, as escolas nas localidades, bem como mercados, posto de 

gasolina, padaria, pousadas, bares, engenhos, loja de tecidos, posto policial, etc. O 

distrito crescia mais do que os outros distritos do município, o que atraía a 

população. 

A combinação, num lugar, de técnicas de idades diferentes significa, em cada 

momento histórico, a possibilidade local de acumulação ou desacumulação do 

capital, em virtude da rentabilidade diferencial, devida aos modos de produção 

concreto (SANTOS, 2008, p.58). A opção pelo distrito era explicada diretamente pela 

presença estratégica do transporte ferroviário pela facilidade de escoamento da 

produção (RICHTER, 1997). 

A partir ainda da leitura da obra de Richter (1997, p.45), observa-se uma 

acentuada dinâmica demográfica. A autora destaca que, no ano de 1900, a 

população do distrito era de 2.772 habitantes; em 1909, havia 4.289 habitantes e, 

em 1911, já eram 4.685 habitantes. Num intervalo de onze anos a população teve 

um acréscimo de 59%, um fenômeno significativo para o momento histórico em um 

distrito na área rural. 

Após o acentuado crescimento, ocorrido entre o final do século XIX e início do 

XX, a população do distrito manteve um crescimento mais moderado, mas, a partir 
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da década de 1950, a situação reverte-se (TELO, DAVID, 2012, p. 258). Em 1970 o 

distrito contava com 3.696 habitantes, ou seja, houve um processo de regressão 

populacional. Já em 1980, teve uma queda acentuada, em que a população total 

chega a 2.251 habitantes (RICHTER, 1997, p.75). Desde então, o fenômeno se 

mantém. No ano de 1991, a população total é 1.771 habitantes; em 1996, possuía 

1.657 habitantes; no ano de 2000, eram 1.127 habitantes; em 2010, de acordo com 

o IBGE, a população do distrito era composta por 944 habitantes; e, em 2015, 

segundo a EMATER, o distrito contava com 1000 habitantes. A população total pode 

ser visualizada na Figura 24.  

 

Figura 24 - População total de Arroio do Só. 

 
Fonte: Richter (1997), IBGE (2017), EMATER (2015). 

 

 

Nesse contexto, afirma-se que a decadência econômica e populacional do 

distrito inicia-se a partir meados de 1960 e estende-se pelas décadas posteriores. 

Um conjunto de fatores favoreceram o declínio do distrito, entre eles: o fechamento 

de unidades comerciais outrora instaladas, a desativação da usina de luz e força em 

1958, com o cancelamento da oferta de energia elétrica à vila (restaurada dois anos 

depois), os desmembramentos territoriais (para a criação de novos distritos), o 

declínio do transporte ferroviário, sendo esse o elemento que mais afetou Arroio do 

Só, e a sequente ampliação das estradas de rodagens, em detrimento das vias 

férreas. 
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A Estação de Arroio do Só foi o marco referencial para o crescimento do 

povoado no início do século. Havia vários horários de trem, tanto de carga como de 

passageiros. Conforme o horário, as pessoas precisavam pernoitar no hotel do 

distrito, aproveitando para fazer as provisões nas abastecidas lojas do lugar. O 

movimento na gare era intenso. Sempre havia filas de carroções que traziam 

produtos dos pontos de produção para o ponto de acumulação (Arroio do Só), 

visando embarcá-los nos trens para serem distribuídos aos centros consumidores. 

Descarregavam-se também as encomendas dos particulares e as mercadorias para 

suprir as lojas (RICHTER, 1997, p.77). 

No que concerne a opção inicial pelas linhas férreas e, posteriormente, pelas 

estradas de rodagens, considera-se que eram eventos de amplitude global. Santos 

(2008, p.255), evidencia que vários pontos distantes são, ao mesmo tempo, 

atingidos, a partir de um mesmo centro decisório, ou seja, uma variável global possui 

uma ação local. Segundo os questionamentos do autor, cada lugar pode ser 

analisado como um teatro de combinações pouco duráveis, a cada instante o objeto 

sofre um processo de desvalorização e revalorização, cujo fator de mudança é esse 

dado global. 

Nessa conjuntura, Arroio do Só é influenciada, as ações globais manifestam-

se e materializam-se das mais diferentes formas no espaço do distrito. A partir de 

1994, visualiza-se esse movimento com a diminuição das linhas de passageiros, a 

qual anteriormente passava quatro vezes ao dia, limitando-se, nesse período, a duas 

vezes por semana. Diminuiu substancialmente as relações de comércio e o 

movimento de passageiros, que possibilitava tal dinâmica. Em 1996, a linha de 

passageiros foi totalmente desativada, o que provocou um refluxo populacional 

expressivo na localidade. Esse fenômeno marca a ruptura de uma época (RICHTER, 

1997). 

Para Richter (1997, p. 75-79), a decadência do transporte ferroviário pode ser 

explicada, inicialmente, a partir da substituição em quase todo o ocidente pelo 

transporte rodoviário, em função do baixo preço do petróleo no Oriente Médio. No 

processo de modernização brasileira, incentivado por Juscelino Kubitscheck, novas 

estradas de rodagens foram sendo construídas, caminhos mais ágeis e caros foram 

substituindo a estrada de ferro. A partir de 1973, com a primeira crise do petróleo e o 

aumento do preço dos combustíveis, os países desenvolvidos buscaram maneiras 
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de aperfeiçoar o sistema ferroviário e atingir maior competitividade, fenômeno esse 

não acompanhado no Brasil.  

A estação foi reformada em agosto/2011 pela América Latina Logística, cuja 

obra foi executada pela empresa Alternativa Construções (BRUM, 2011). Hoje, as 

linhas férreas são, ocasionalmente, utilizadas para o transporte de cargas e não 

mais para o escoamento da produção regional.  

Quanto à Estação de Arroio do Só, salienta-se que passou a ter uma nova 

funcionalidade no momento, ao servir como residência e fábrica de cuias. 

Preservada, informalmente enquanto patrimônio arquitetônico, é uma das 

lembranças paisagísticas para uma comunidade que vivenciou um período de 

apogeu. 

No que se refere a dinâmica produtiva, destaca-se que, desde a primeira 

metade do século XX, os agricultores produtores de porongos estiveram e 

continuam presentes, também compõem a história de Arroio do Só, porém de forma 

incipiente, sua produção não aparece em registros ou documentos públicos, mas 

está viva na memória dos moradores mais antigos do distrito, os quais, inclusive 

chegaram a escoar suas mercadorias via trem. 

A instalação das agroindústrias processadoras de cuias do distrito possibilitou 

uma nova dinâmica socioeconômica ao mesmo, que configurou-se como um 

elemento centralizador para a permanência das pessoas no campo, devido à 

possibilidade de trabalho oferecida na confecção das cuias, assim como no cultivo 

dos porongos. O processo de instalação das agroindústrias no distrito teve início em 

1991, contudo o cultivo de porongos é mais antigo, ocorre desde 1947, de acordo 

com a fala do morador mais antigo do distrito. 

Na produção agrícola já destacou-se, no distrito, o cultivo de arroz44, soja, 

criação de gado e porongos. De acordo com as afirmações de Richter (1997, p.11), 

em décadas anteriores, a rizicultura, praticada em médias e grandes propriedades, 

possuía maior representatividade para a economia do distrito, pois o cultivo e 

posterior beneficiamento possibilitavam empregos à população. A mesma autora 

relata que haviam dois engenhos de arroz e, até o final da década de 1960, 

chegavam caminhões dos estados da Região Sul para carregar arroz, o que 

                                            
44 Algumas áreas do distrito de Arroio do Só são banhadas pelo rio Vacacaí-Mirim, sendo considerado 
um manancial propício pelos plantadores, porque suas águas fertilizam as várzeas de arroz 
(RICHTER, 1997, p.11). 
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propiciava uma certa dinâmica econômica ao distrito. Hoje, toda a estrutura para o 

armazenamento/beneficiamento do arroz foi desativada. 

Com o passar dos anos, os agricultores familiares também passaram a 

cultivar arroz. Entretanto, partir do ano de 2000, de acordo com os entrevistados, as 

áreas destinadas ao cultivo começaram a regredir no distrito. Os altos custos 

relacionados à produção, além da exigência de investimentos em insumos e 

máquinas agrícolas, são obstáculos para o pleno desenvolvimento da cultura, uma 

vez que nem sempre estão disponíveis aos agricultores familiares, sendo necessário 

recorrer a empréstimos bancários. As dívidas, a dificuldades no manuseio dos 

cultivos, a baixa produtividade e o baixo preço recebido levaram muitos agricultores 

familiares a abandonar o cultivo do arroz no distrito. Contudo, ainda há agricultores 

familiares que o cultivam. 

As áreas anteriormente destinadas ao cultivo do arroz (áreas de várzea) 

passam a ser incorporadas para a cultura da soja. Alguns agricultores dedicam-se 

somente a um cultivo, que pode ser a soja, o arroz ou o porongo. Também existem 

aqueles que dedicam-se simultaneamente ao cultivo da soja/porongos, ou 

arroz/porongo. Nas áreas mais drenadas, ocorre o cultivo dos porongos, uma vez 

que esses não se desenvolvem em áreas úmidas. 

Na troca de culturas arroz/soja, é evidente que os produtores familiares 

tentam reproduzir em pequenas áreas de cultivo um modelo agrícola instituído para 

grandes propriedades. Modelos de cultivo exógenos são inseridos nas atividades 

agrícolas do campo brasileiro para, especificamente, atender as demandas da 

agricultura de base empresarial. Assim, percebe-se que os atores globais conectam-

se com os locais para impor seu modelo de desenvolvimento econômico, o qual 

configura-se pelo seu caráter altamente excludente e concentrador. 

A cultura da soja expande-se no distrito e exige investimentos em 

maquinários e insumos. Referente aos aspectos socioeconômicos, salienta-se que 

não ocorre uma substantiva melhora na qualidade de vida do produtor e do distrito 

em si. Haja vista que o cultivo e a colheita são mecanizados, o que emprega, dessa 

forma, pouca mão de obra. Também não há, no distrito, silos para o armazenamento 

dos grãos e muito menos unidades que realizam o processamento do produto, 

elementos que poderiam possibilitar-lhe uma maior dinâmica econômica.  

Ploeg (2009 p.21) corrobora essa assertiva ao afirmar que os cultivos 

agrícolas de cunho empresarial/capitalistas geram crescimento no plano de suas 
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unidades de produção, mas com a estagnação ou o decréscimo do volume total de 

valor agregado em nível local e regional. Ainda evidencia que o progresso 

construído pelo agricultor familiar reverte-se em progresso para a comunidade e 

região. Dessa forma, o cultivo pouco possibilita a circulação de capital entre os 

moradores do distrito. Situação totalmente oposta ao cultivo e processamento dos 

porongos/cuias, como será referido posteriormente. 

As vantagens e desvantagens dessas opções não são mensuráveis. Para os 

agricultores familiares que dedicam-se, simultaneamente, a mais de um cultivo, 

soja/arroz/porongos, o qual pode mudar ano a ano, a opção ocorre por uma escolha 

que, a princípio, é econômica e não cultural. A opção que o agricultor considerar a 

mais rentável será a praticada, ainda que, a priori, não possua nenhum elemento 

que comprove a posterior rentabilidade. 

Entende-se que o capitalismo, através de seus mecanismos, tenta 

homogeneizar o território. O encontro de múltiplas temporalidades e diferentes 

culturas soja/arroz/porongos representa, no distrito de Arroio do Só, a materialização 

no espaço de diferentes técnicas e tempos. 

Dessa forma, concorda-se com Santos (2008, p. 18), ao destacar que cada 

lugar é um ponto de encontro de lógicas que trabalham em diferentes escalas, 

reveladoras de níveis diversos e às vezes contrastantes, na busca da eficácia e do 

lucro, no uso das tecnologias do capital e do trabalho. Assim, conforme o autor, 

redefinem-se os lugares como ponto de encontro de interesses longínquos e 

próximos, mundiais e locais, manifestados segundo uma gama de classificações, 

que ampliam-se e mudam.  

O cultivo da soja/arroz representa o tempo rápido (das técnicas, da inovação). 

Já o cultivo dos porongos num tempo lento, ocorre, essencialmente, a partir de 

práticas tradicionais, (das imprevisões, das incertezas, da adaptação). Essa 

justaposição de tempos, entre o rápido e o lento, propicia uma ocupação 

diferenciada do espaço, assim como a desfiguração do local de referência do cultivo 

dos porongos. 

Deste modo, infere-se que o distrito de Arroio do Só constitui-se num espaço 

de incorporação das práticas globais. A utilização do espaço está em constante 

transformação e é perceptível a mudança da função no espaço-tempo. Primeiro, 

com a instalação da ferrovia e, com ela, a ampliação da dinâmica econômica e 

populacional. Depois, um recuo nessa dinâmica, o qual está diretamente relacionado 
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ao refluxo da linha de passageiros e das atividades desenvolvidas no distrito. Assim, 

com a total desativação da linha férrea, inicia o processo de declínio econômico e 

populacional, o qual modifica-se com a instalação das agroindústrias processadoras 

de cuias. 

Hoje, o resultado materializado no espaço do distrito de Arroio do Só é reflexo 

dos arranjos naturais e culturais historicamente produzidos. No que se refere à base 

econômica, o distrito mantém-se também em torno das atividades vinculadas à 

produção/processamento/comercialização dos porongos/cuias, de extrema 

importância para a geração de renda e trabalho para a população residente no 

distrito, como será apresentado a seguir. 

Como observou-se neste capítulo, o porongo, um fruto vastamente utilizado, 

transcende gerações. No continente americano foi descoberto e, inicialmente, 

utilizado pelos índios para amplas utilidades, entre elas, como recipiente para 

apreciar o chimarrão. O cultivo do porongo, apesar da pouca visibilidade, mantém-se 

pela a ampliação da tradição do chimarrão na contemporaneidade. Na confecção 

das cuias do chimarrão, sua utilização não incorporou muitas técnicas "modernas", 

sua produção continua ocorrendo de forma tradicional, semelhante a praticada pelos 

povos indígenas. 

Na sequência, apresentar-se-á uma discussão teórica a respeito da 

agricultura familiar, o qual se caracteriza como uma categoria de análise deste 

estudo. Além disso, tratar-se-á da importância que o porongo possui enquanto um 

cultivo que possibilita a reprodução social e a permanência no campo do agricultor 

familiar do distrito de Arroio do Só, importante área produtora do município de Santa 

Maria (RS). 
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4. A PRODUÇÃO DO PORONGO COMO ESTRATÉGIA DE 

REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

Neste capítulo, compreende-se a importância e a função ocupada pela 

agricultura familiar na contemporaneidade. Na busca pelo entendimento da categoria 

social agricultor familiar e de sua importância/complexidade, utilizou-se estudos do 

campo da: Sociologia, História, Antropologia, Economia, como também da 

Geografia.  

No primeiro momento, a apresentação da agricultura familiar no Brasil, e do 

rural na contemporaneidade. Assim sendo, procura-se analisar e entender a 

agricultura familiar, a partir da perspectiva social, cultural, econômica e histórica, os 

quais possibilitam o reconhecimento da diversidade e heterogeneidade em que 

estão  inseridos os agricultores familiares, produtores de porongos, do distrito de 

Arroio do Só. 

Ao referir-se à agricultura familiar e às atividades não agrícolas, busca-se a 

compreensão das relações que se estabelecem, a partir da inserção da 

pluriatividade num contexto amplo e especificamente no distrito de Arroio do Só, 

município de Santa Maria-RS. 

Em outro momento, a discussão acerca dos agricultores familiares, 

produtores de porongo, do distrito de Arroio do Só. Neste, explicita-se a importância 

dessa atividade ao grupo, assim como, as estratégias que, ao longo dos anos, 

possibilitam sua permanência e reprodução. 

 

 

4.1 A agricultura familiar na contemporaneidade 

 

Atualmente, as unidades de produção agrícola familiar45 têm surpreendido 

com sua capacidade de permanência, transformação e mudança. Sistematicamente, 

tem-se anunciado o “fim das unidades de exploração familiar, pois se veem nela 

vários atributos, econômicos, sociais e culturais, à margem da lógica capitalista” 

                                            
45 Neste estudo, o termo unidade agrícola familiar e unidade de exploração agrícola familiar possuem 
o mesmo significado, referem-se ao lócus onde ocorre a reprodução social dos agricultores familiares. 
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(SILVA; HESPANHOL, 2005). No entanto, também, há autores, como Victor Toledo 

(1995); Sevilla Guzmán e González de Molina (1993/2005); Ploeg (2008), Wanderley 

(1996/2009), Almeida (2007), Neves (2008), entre outros, os quais afirmam que as 

unidades familiares não desapareceram, embora tenham passado por mudanças e 

se ressignificado. 

No capitalismo contemporâneo, apesar das transformações que ocorrem no 

espaço rural e da visível exclusão de parcelas de agricultores, a unidade agrícola 

familiar, combinada ou não com outras atividades, persiste em diversos países: no 

Brasil, todavia os problemas de ordem estrutural e econômica, é significativa a 

presença dessas unidades. 

De acordo com Chayanov46 (1974), “os capitais tomam conta das estruturas já 

existentes na agricultura, fazendo-as partes integrantes do grande mundo 

econômico sem, entretanto, destruí-las”. Deste modo, à medida que o capital inseri-

se no meio rural, diversos processos manifestam-se, e, consequentemente, a 

unidade agrícola familiar (re)cria estratégias para adaptar-se. 

As “unidades agrícolas familiares persistem ao mesmo tempo em que se 

transformam e se vinculam gradualmente à economia capitalista circundante” 

(SHANIN, 1980). Além disso, continuam a existir correspondendo a unidades 

agrícolas diferenciadas, em estrutura e tamanho. Assim sendo, consolidou-se como 

uma velha forma, mas carregada de novo sentido. Neste contexto, transformam-se 

constantemente, ajustando-se às demandas de mercado, e a multiplicidade de 

formas permite sua continuidade e desenvolvimento, sendo importante referir à 

dimensão simbólica e não necessariamente economicista que orienta esse grupo. 

Este estudo sobre a produção de porongos/cuias, como uma estratégia para a 

reprodução social da agricultura familiar em Santa Maria - RS, alinha-se à 

abordagem teórica que prevê a resistência e a continuidade da agricultura familiar, 

pois compreende que, apesar das contínuas transformações ocorridas no espaço 

                                            
46 Chayanov (1974, p. 290-300) discute sobre a organização interna da unidade agrícola familiar com 
a teoria da exploração doméstica e o balanço entre trabalho e consumo. Os condicionantes que 
determinam o nível de produtividade dependem tanto de fatores próprios da unidade de exploração 
como de fatores econômicos, a relação com o mercado, a situação do mercado local, as condições 
naturais e as tecnologias são fatores determinantes ao desenvolvimento dos agricultores familiares. 
Argumenta ainda que, não se pode explicar totalmente a heterogeneidade pela diferenciação social. 
As situações de mercado favoráveis ou desfavoráveis podem facilitar ou dificultar a atividade de 
acordo com seu próprio crescimento, uma intensa crise econômica pode debilitar o crescimento das 
unidades de exploração familiar. As unidades agrícolas de produção familiar são geridas de diferente 
forma das unidades agrícolas de produção capitalista. 
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agrário, o agricultor familiar persiste em um espaço de diversas funções, porém com 

usos diferenciados no território. Sendo pertinente destacar os apontamentos de 

Milton Santos acerca de forma47 e função48, as quais são criadas/instituídas 

historicamente, variam no tempo, assumindo traços de cada grupo social (SANTOS, 

1978), elementos perceptíveis na área de pesquisa.  

Nesse sentido, ressalta-se que a permanência histórica desses sujeitos, 

mesmo diante de perspectivas que propagavam seu desaparecimento, tem 

provocado uma reorientação teórico-metodológica importante. De sujeitos dados a 

extinção e, portanto, invisibilizados, os mesmos passam a protagonizar 

transformações importantes. Em razão disso, percebemos, nas últimas décadas, 

uma crescente importância de estudos acadêmicos que tratam desses sujeitos, 

esclarecendo que o interesse é bastante ampliado, tendo iniciado nas ciências 

humanas e sociais e estendendo-se às aplicadas e agrárias. Com base nisso, é 

adequado referirmos uma reorientação paradigmática e epistemológica. 

Diversas terminologias designam as unidades de produção familiar, segundo 

Hespanhol (2000, p. 2), vão desde: "agricultura de baixa renda, de subsistência, 

agricultor familiar, agricultor camponês, etc.". O termo agricultura familiar, 

regulamentado pela Lei número 11.32649 de 24 de junho de 2006, possui cunho 

jurídico, sendo utilizado para determinar quais agricultores poderão acessar créditos 

e programas institucionais, principalmente o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar - PRONAF. 

Apesar dos esforços de estudiosos, ainda não há um termo, o qual atenda às 

especificidades, na qual se encontram inseridas as unidades familiares. Contudo, de 

acordo com Wanderley (2000), alguns elementos são comuns nas diferentes 

terminologias, como a associação entre família-produção-trabalho, o trabalho e a 

                                            
47 Compreendemos a forma como o aspecto visível, o conjunto das formas espaciais (SANTOS, 
1978). 
48 Já a função a atividade desempenhada pelo objeto criado (SANTOS, 1978). 
49 A Lei 11.326 de 24 de julho de 2006, estabelece as diretrizes para a formulação da Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Considera agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 
simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 
Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011); IV - dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família. Também são beneficiários dessa lei silvicultores, 
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gestão da unidade estão na mão da família, podendo utilizar mão de obra temporária 

ou permanente.  

Conforme a postura política e ideológica de cada pesquisador, determina-se a 

terminologia a ser utilizada em seus estudos. Nesta pesquisa, compreende-se a 

agricultura familiar, segundo a proposta de Lamarche (1993) e Wanderley (2000). Os 

autores compreendem ser este um grupo social heterogêneo, portador de história e 

tradição, onde propriedade e trabalho estão diretamente ligados à família. Por meio 

do trabalho de campo realizado com os agricultores do distrito de Arroio do Só, foi 

possível observar que estes elementos estão presentes na área de estudo, 

justificando-se a opção pela categoria. 

Com Lamarche (1993, p.13-15) entende-se que “a exploração familiar 

corresponde a uma unidade de produção agrícola, sendo antes de tudo, uma 

realidade multiforme, contendo nela mesma toda a diversidade". Já em Wanderley 

(2000), o entendimento de que a problemática da agricultura familiar moderna deve 

considerar sua complexidade:  

 

Por um lado, pela sua própria existência, ela legitima a permanência de uma 
esfera específica, interna, referente à forma de organizar a produção, cujo 
funcionamento tem como referência a própria estrutura familiar da unidade 
de produção. Por outro lado, os fatores que regem o funcionamento interno 
da unidade familiar de produção assumem novos conteúdos” 
(WANDERLEY, 1999, p.44). 

 

 

Visto que as unidades familiares são heterogêneas e complexas, devido à 

diversidade em que se encontram inseridas, utiliza-se, nesta pesquisa, a 

terminologia de agricultura familiar proposta por Lamarche (1993, p. 15) como uma 

unidade produtiva onde a família ao mesmo tempo em que trabalha, é proprietária 

dos meios de produção, incluindo ai vários segmentos de agricultores familiares50. 

Para o autor, “há uma diversidade de grupos sociais dentro do próprio segmento, no 

                                            
50 Lamarche (1993, p.15), em suas análises, evidencia que a agricultura familiar ocupa um espaço 
significativo em todo o mundo, pois está presente nos mais diferentes sistemas sociais, culturais, 
econômicos e políticos, dessa forma, sendo considerada uma realidade multiforme com grande 
diversidade de situações e categorias. Quando se refere à heterogeneidade da agricultura Lamarche 
(1998, p.16) argumenta que todo camponês é um agricultor familiar, mas que nem todo agricultor 
familiar é um camponês. Ambas as formas sociais de produção estão centradas no tripé 
terra/trabalho/família e se diferenciam pela racionalidade e inserção ao mercado. Os agricultores 
familiares são portadores de uma tradição, estão inseridos no mercado e recebem a influência da 
sociedade englobante. 
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entanto, a propriedade, o trabalho e a família são elementos em comum” (ibid). Essa 

reflexão é compartilhada por Wanderley (2000), visto que a autora considera esse 

conceito, o mais aproximado e explica as heterogeneidades da produção familiar 

presentes no espaço rural brasileiro.  

Por sua vez, Paulino (2010, p.65) especifica que a presença reconhecida, 

enquanto agricultura familiar, não decorre de uma licença capitalista para a sua 

existência, sendo uma expressão da capacidade própria de articular, enquanto 

classe, mecanismos de resistência. 

Ao procurar entender a lógica econômica da unidade agrícola familiar, 

Wanderley (2014, p.147-148) salienta que sua reprodução social está "intimamente 

inserida no processo global de reprodução do capital, cujas formas, têm um caráter 

heterogêneo, não representa algo residual, necessariamente atrasado, tendente a 

desaparecer com o capitalismo dominante". A autora ainda relata que "mesmo 

estando integrada ao movimento geral de valorização do capital, o agricultor familiar 

se reproduz sobre a base dos princípios gerais de seu funcionamento interno, nos 

termos apresentados por Chayanov".  

Wanderley (1999), evidência que o agricultor familiar não é um novo ator do 

espaço rural, para isso destaca que 

 

Do ponto de vista do agricultor, parece evidente que suas estratégias de 
reprodução, nas condições modernas de produção, em grande parte ainda 
se baseiam na valorização dos recursos de que ele dispõe internamente no 
estabelecimento familiar e se destinam a assegurar a sobrevivência da 
família no presente e no futuro. De uma certa forma, os agricultores 
familiares modernos enfrentam novos desafios com as armas que possuem 
e que aprenderam a usar ao longo do tempo (WANDERLEY, 1999, p.37). 

 

 

Nessa conjuntura, há uma adequação dos argumentos descritivos dos 

autores citados no contexto do estudo de Arroio do Só, conforme observamos nas 

visitas e intervenções exploratórias realizadas no local.  

A categoria agricultura familiar, utilizada neste estudo, remete ao modelo 

clássico cujos objetivos eram manter a reprodução social da família e a construção 

do patrimônio familiar para as gerações futuras, entre os traços fortes estão a 

organização interna, a cultura e a sociabilidade. Os conhecimentos e as práticas são 

repassados de geração a geração, portadores de características culturais que lhe 
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são próprias, modo de vida marcado pelas relações sociais com o espaço. Esses 

saberes são recriados e utilizados como estratégias de sobrevivência.  

A diversidade de possibilidades interpretativas desse sujeito demanda 

reconhecer suas particularidades e suas diferenciações internas, o que é essencial, 

vide as unidades de produção familiar, como bem aponta Lamarche (1993, p. 18) 

não são um elemento da diversidade, mas contém nela toda a diversidade. Esta é 

resultado da capacidade de adaptação a contextos sociais e políticos diversos em 

que é exposta historicamente. 

Neste contexto, o referido autor salienta que as unidades agrícolas familiares 

não podem ser compreendidas em único modelo,visto que, “no mesmo lugar e no 

mesmo modelo de funcionamento as explorações familiares dividem-se em 

diferentes grupos sociais segundo suas condições objetivas de produção, superfície, 

grau de mecanização, nível técnico e capacidade financeira” (LAMARCHE, 1993, 

p.20). Elementos perceptíveis entre os agricultores familiares produtores de 

porongo.  

Mesmo diante dessa diversificação, algum tipo de unidade/coesão fez-se 

necessário, para que o poder público disponibilizasse algum fomento para esse 

segmento.  

Quando os agricultores familiares são economicamente fragilizados e 

socialmente minoritários em determinados espaços, a atividade agrícola permanece, 

real e simbolicamente, um dos eixos definidores do espaço rural (WANDERLEY, 

2000. p.120). O que supõe a existência de uma população que faça dele um lugar 

de vida e trabalho e não apenas um campo de investimento ou uma reseva de valor 

(WANDERLEY, 1996).  

A partir da pesquisa de campo, foi possível observar que entre os agricultores 

familiares, produtores de porongo, o modo de vida encontra-se fortemente ligada à 

cultura do porongo, pela relação existente com o local em que nasceu/cresceu e 

onde realiza o pré-processamento dos porongos. Os valores e costumes tradicionais 

representam um modo de vida e assumem importante relevância aos fenômenos 

que se manifestam, moldam e imprimem as formas que caracterizam o distrito de 

Arroio do Só. 
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4.2 A agricultura familiar no Brasil 

 

O Brasil possui, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário51, (MDA) 4,3 

milhões de propriedades familiares, porém ainda é marcado por uma estrutura 

agrária concentrada. As unidades familiares representam 84% do total de unidades 

rurais do país, a estes cabe uma parcela de 24,3% da área total ocupada e uma 

área em média de 18,37 ha por unidade. De acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, em 2013, as unidades familiares responderam por 38% do 

Valor Bruto da Produção Agropecuária e por 74,4% da ocupação de pessoal no 

meio rural, cerca de 12,3 milhões de pessoas.  

Enquanto os dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (IBGE, 

2010), demonstram que cerca de 70% dos agricultores familiares detêm a 

propriedade da terra onde produzem. Por outro lado, ainda são consideráveis as 

formas precárias de acesso a terra como a parceria, arrendamento, posse e cessão, 

as quais somam 30% do conjunto. 

A produção da agricultura familiar destina-se prioritariamente a atender às 

demandas das populações urbanas, contribuindo para a segurança alimentar e 

nutricional dos habitantes dos 5.57052 municípios do Brasil. 

Toda essa capacidade produtiva ocorre de acordo com Castro e Sauer, 

(2012, p. 9), em meio a uma realidade social cujos agricultores familiares possuem 

pouca ou nenhuma terra, em que difundem diversas formas do saber, da 

organização do trabalho, do cultivo de sementes e tecnologias não necessariamente 

ligadas aos modelos homogeneizadores de produção. 

Mesmo trabalhando em pequenas áreas e com indicadores de produtividade 

menores, além de acessar um conjunto muito inferior de políticas públicas, o 

agricultor familiar ainda é responsável por uma parcela considerável dos alimentos 

básicos e das proteínas que abastecem a população brasileira, como pode ser 

observada na Figura 25. 

 
 
 
 

                                            
51 O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto em 12 de maio de 2016 e suas funções foram 
incorporadas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da Agricultura. 
52 Dados disponíveis no IBGE cidades: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>. 
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Figura 25 – Distribuição da produção da agricultura familiar:  

a) alimentos e b)proteínas. 

 
Fonte: Portal Brasil IBGE - Censo agropecuário 2006. Organizado pela autora, 2017. 

 

 

Os dados apresentados, a partir da figura, demonstram os principais 

produtos, alimentos/proteínas produzidos. É significativa a presença de produtos 

oriundos da agricultura familiar no abastecimento do mercado, entre os que 

destacam-se: milho, feijão, mandioca, suínos, aves e produção de leite. Para o café, 

arroz, trigo, soja e bovinos os percentuais são menores, o que decorre além de 

outros fatores da limitação da área na qual o agricultor familiar cultiva. Evidenciamos 

que alguns desses produtos como o milho, suínos e aves também são produzidos 

por grandes produtores. 

Além dos produtos apresentados na figura a agricultura familiar, ainda 

ressalta-se na produção de produtos não alimentares, como o fumo, extrativismo 

vegetal, o cultivo dos porongos, entre outros. 

Navarro e Pedroso (2014) salientam que, no imaginário coletivo, a agricultura 

familiar é vista como uma pequena produção de baixa renda. Já Dasmasceno et al., 

(2011), evidenciam que essa contribui significativamente para a criação de 

empregos, geração e distribuição de renda, diminuindo o êxodo rural no campo. 

Esse desconhecimento da real importância e do papel que ocupa a agricultura 

familiar, enquanto produtora de grande percentual dos alimentos consumidos, é 

resultante das políticas adotadas, onde historicamente o agronegócio e as grandes 

propriedades são disseminadas como a solução para o país. No mais, no processo 

de comercialização capitalista com suas características o agricultor familiar 

normalmente é o elo mais fraco dessa cadeia. 
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Do período de colonização até inicio do século XX, pouco registrava-se sobre 

o papel dos produtores de alimentos na construção do país. O passado era contado 

apenas sob a perspectiva da grande agricultura escravista, monocultora e de 

exportação – o ciclo do açúcar, o ciclo da borracha e o ciclo do café exemplificam 

essa tendência (PEREIRA, BOTELHO, 2017,p.124). Nesse contexto, destaca-se 

que o estado do Rio Grande do Sul, desde a segunda metade do século XIX, insere-

se na economia nacional como um produtor de alimentos, principalmente, em 

decorrência da diversificação produtiva e da policultura desenvolvida pelas 

populações das áreas coloniais, contexto esse em que se inserem a denominada 

região da quarta colônia. 

A partir de 1945, de acordo com Bosetti (2012, p.17), o Estado foi o grande 

impulsionador das mudanças no setor agrícola, viabilizando um modelo de 

agricultura de base familiar, orientada por uma perspectiva produtivista, ou seja, pela 

racionalização e mercantilizarão da produção.  

A esse respeito, Martins (1986) reconhece que no Brasil os projetos políticos 

são criados e implantados por personagens urbanos, no qual o agricultor familiar 

não é considerado um sujeito fundamental. É evidente que as políticas públicas 

destinadas ao espaço rural não conseguem abranger e incluir toda a diversidade de 

sujeitos e a heterogeneidade de formas presentes no campo. 

Para Hespanhol (2007, p. 271-287), no rural do Brasil existe uma dicotomia 

historicamente construída entre o agronegócio e a agricultura familiar: o governo 

federal através de suas políticas públicas é considerado o principal agente produtor 

e mobilizador do campo na perspectiva do agronegócio. Ainda ressalta sobre a 

importância de olhar o campo não mais como somente foco das atividades 

agropecuárias e problematiza sobre a elevada concentração da propriedade da 

terra, a manutenção das relações de produção exploratórias, a falta de serviços 

básicos no campo e as desigualdades sociais existentes entre o campo e a cidade.  

O mesmo autor ainda utiliza seus argumentos de forma crítica, considerando 

que no Brasil não se tem e não se busca o desenvolvimento do campo e sim 

somente o desenvolvimento econômico. Esta opção implica em investimentos 

setorizados a determinados grupos do campo, relegando os demais. Quando se 

refere à agricultura familiar, o autor é enfático, ao salientar que apesar dos avanços, 

as ações do governo apresentam-se de forma inexpressiva e ocorrem mais no 

sentido de resolver problemas pontuais. Não há uma política de desenvolvimento do 
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campo que considere e contemple o perfil heterogêneo e multifuncional do espaço 

ocupado pela agricultura familiar.  

Por sua vez, Carneiro (1998, p.53) evidencia que o campo não está passando 

por um processo único de transformação em toda a sua extensão. Se as medidas 

modernizadoras sobre a agricultura foram moldadas no padrão de produção urbano-

industrial, seus efeitos em relação à população local e a maneira como esta reage a 

tais injunções não são, de modo algum, uniformes, assim como tais medidas não 

atingem com a mesma intensidade e proporções as diferentes categorias de 

produtores.  

Dessa forma, concorda-se com os argumentos de Hespanhol (2007) e 

Carneiro (1998), de que há necessidade de atentar ao campo. Compreendendo que 

para um mesmo grupo, no caso os agricultores familiares, os fenômenos não 

ocorrem da mesma forma. Na contemporaneidade, o campo é por excelência um 

espaço de novos arranjos espaciais. O qual assume novas funções em termos de 

uso da terra e da paisagem. Têm-se a inserção de atividades que permitem maior 

dinamismo econômico e autonomia às famílias rurais. Contudo, todos estes 

processos não ocorrem de forma homogênea, e muitos agricultores ainda são 

excluídos e marginalizados. 

As discussões “em torno da agricultura familiar, longe de aparecerem como 

situações pontuais e localizadas, alcançaram uma dimensão universal” 

(LAMARCHE, 1998). Os estudos relacionados à agricultura familiar e às dinâmicas 

que movimentam esse grupo estão presentes em estudos acadêmicos e debates 

políticos, ganhando centralidade na condução da temática agrária, o que se deve, 

em grande parte, à referida heterogeneidade desses sujeitos. 

Dentro do segmento da agricultura familiar, também há uma diversidade de 

modelos de exploração. Lamarche (1998), em seus estudos, observa que as 

explorações familiares não podem estar “compreendidas em um único modelo, em 

um mesmo lugar e em um mesmo modelo de funcionamento, as explorações 

dividem-se em diferentes grupos sociais, segundo suas condições objetivas de 

produção, superfície, grau de mecanização, nível técnico e capacidade financeira”. 

Essas condições são observadas em Santa Maria, haja vista que estão presentes, 

em seu espaço rural, agricultores capitalizados, como os sojicultores e rizicultores, 

assim como agricultores com cultivos tradicionais, como os produtores de verduras, 

legumes, frutas, peixes, porongos, entre outros. 
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O processo de reestruturação produtiva53 ficou mais evidente no Brasil, a 

partir dos anos 1960, com a modernização da agricultura pelos preceitos da 

Revolução Verde. A pesquisa agronômica direcionou seus esforços aos cultivos de 

exportação, selecionando variedades melhoradas, preconizando métodos de cultivo 

frequentemente mais bem adaptados às condições de produção das grandes 

plantações do que às necessidades e à situação encontrada nas propriedades 

familiares (MAZOYER e ROUDART 2010, p.491). Em continuidade, o referido autor 

ainda relata que “privada de atividades rentáveis, a imensa maioria dos agricultores 

subequipados e pouco produtivos dos países em desenvolvimento se viu com 

ganhos insuficientes para investir e para progredir com ganhos situados abaixo do 

patamar de renovação” (ibid., p. 492). 

Nesse contexto, a política de modernização agravou os problemas 

econômicos, sociais e ambientais existentes no campo brasileiro, produzindo formas 

desiguais, contraditórias e muitas peculiaridades. Um número expressivo de 

agricultores familiares foi excluído dos projetos políticos por não apresentarem o 

perfil desejado, ou seja, não possuíam áreas consideráveis de terra, nem soma de 

capital suficiente que permitisse a modernização, devendo destacar ainda que nem 

todos estavam dispostos a mudar seu jeito de produzir e trabalhar com a terra, sua 

cultura, seu saber fazer tradicional. Naquele momento, foram favorecidas as 

propriedades capazes de realizar grandes investimentos nas diversas etapas da 

produção, procurando atender, especialmente, o mercado externo, cabendo, ainda, 

destacar que os segmentos identificados, como potencialmente capazes de 

alavancar esse processo, foram beneficiados com um conjunto substantivo de 

aportes financeiros na forma de concessão de crédito. 

Consequentemente, as novas formas e dinâmicas sociais da agricultura 

elevaram os padrões de desenvolvimento, não estando acessível a todos os 

agricultores e, em especial, aos agricultores familiares. Esse processo estabeleceu 

um movimento de exclusão, principalmente dos agricultores menos capitalizados, de 

tal forma que é possível referir-se sobre um processo de aumento das propriedades, 

                                            
53 Enfatiza-se a reestruturação produtiva em razão do consenso dos estudiosos da matéria no que 
tange à denominada “modernização conservadora”, que modificou substancialmente a estrutura 
produtiva, sem, contudo, modificar as formas de acesso e permanência na terra, ainda 
marcadamente caracterizada pela existência de vastas áreas sob o domínio de poucos. 
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já identificadas como grandes em razão da incapacidade dos pequenos proprietários 

suportarem a pressão imobiliária. 

Por não apresentarem garantias financeiras suficientes, para ter acesso ao 

crédito, grande parte dos agricultores familiares foram excluídos do processo de 

modernização, e o bloqueio financeiro impossibilitou sua incorporação ao modelo 

hegemônico. Lamarche (1998) destaca que o bloqueio corresponde a uma situação 

que não permite ao chefe da exploração colocar em prática as estratégias, para 

atingir o modelo ideal, ou seja, garantir sua permanência e sobrevivência.  

As escolhas realizadas pelos agricultores que levam à busca do modelo ideal, 

citado por Lamarche estão pautadas nas influências locais e regionais de mercado e 

aos costumes e hábitos do grupo familiar. Cada unidade pode realizar escolhas 

distintas, o que por fim deverá possibilitar sua permanência e reprodução. Nesse 

contexto, destacamos que não necessariamente os agricultores estão suscetíveis de 

forma inexorável a esse projeto de desenvolvimento, orientado por ações e 

determinações exteriores à unidade de produção, sendo bastante frequente, 

especialmente no caso do cultivo de porongos, que o produtor mantenha a sua 

autonomia. 

Lamarche (1998), ainda chama a atenção ao fato de que o agricultor familiar 

brasileiro sempre esteve confrontado, sob diversas formas, ao latifúndio dominante. 

Dessa forma, o contingente de agricultores familiares disseminados no país 

historicamente procura estratégias que permitam sua independência, ainda que 

parcial, em alguns casos. 

Wanderley considera que o agricultor familiar, “guarda ainda muitos de seus 

traços camponeses, tanto porque ainda tem que enfrentar os velhos problemas, 

nunca resolvidos, como porque, fragilizado, nas condições da modernização 

brasileira, continua a contar, na maioria dos casos, com suas próprias forças” 

(Wanderley, 1999, p.52). 

Nesse sentido, evidencia-se que o projeto de desenvolvimento rural adotado 

no Brasil pouco esteve voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, como um 

segmento a ser valorizado e beneficiado com financiamentos e políticas de 

incentivo. Esse processo fica demonstrado pela falta de investimentos específicos 

que atendam às demandas do grupo, nas dificuldades burocráticas de acesso aos 

sistemas de crédito e a carência de assistência técnica. Esses elementos 
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associados dificultam a sobrevivência e permanência da população rural 

caracterizada pela agricultura familiar.  

Esses questionamentos concordam com o modelo de desenvolvimento do 

setor agrícola adotado no Brasil, no qual, o governo, por sua vez, tem se ocupado 

em beneficiar à agricultura empresarial em detrimento da familiar. Contudo, também 

beneficia a familiar, quando esta liga-se aos interesses políticos/econômicos, como é 

o caso das políticas de incentivo à integração intersetorial, subordinando a 

agricultura familiar a grandes conglomerados agroindustriais. 

Salienta-se que, a partir dos anos 1990, atendendo a pressões da sociedade 

civil organizada, movimentos sociais, associações e entidades foram criados alguns 

mecanismos objetivando oferecer aportes à agricultura familiar. Um desses 

mecanismos foi a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF). Pela primeira vez na história do Brasil, foram criadas leis 

direcionadas à agricultura familiar que a reconhecem como um segmento 

diferenciado, o qual deve ser atendido com financiamentos, receber assistência 

técnica e ter a possibilidade e condições de permanecer e sobreviver na exploração, 

enquanto agricultor familiar.  

Desde a implantação do Programa, o governo anualmente amplia os recursos 

destinados ao PRONAF. No entanto, o apoio à agricultura familiar ainda é menor, se 

comparado com os investimentos voltados à agricultura empresarial. No ano de 

2013, o aporte de recursos para a agricultura comercial, para o Plano Agrícola e 

Pecuário 2013/2014, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA, 2016), foi de R$ 136 bilhões; para a safra 2014/15, foram disponibilizados 

R$ 156,1 bilhões e, o Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016, contou com R$ 187,7 

bilhões, já para 2016/2017 estão previstos um aporte de R$ 185 bilhões54. 

Enquanto que no Ministério do Desenvolvimento Agrário (2016), o Plano 

Safra55 2013/2014 disponibilizou R$ 21 bilhões à agricultura familiar, já para o plano 
                                            

54 O governo federal anunciou R$ 202,88 bilhões para o Plano Agrícola e Pecuária 2016/2017. No 
entanto, os recursos ficaram em R$ 185 bilhões. Isso é reflexo do redimensionamento da Letra de 
Crédito do Agronegócio (LCA), que terá em torno de R$ 10 bilhões à taxa controlada de 12,75% ao 
ano. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2017) 
55 O Plano Safra é o principal instrumento da política agrícola brasileira que consolida em um único 
documento as principais medidas de política aprovadas pelo governo para o próximo ano agrícola. As 
medidas incluídas no plano-safra podem ser modificadas automaticamente pelo governo, não se 
constituindo, portanto em compromissos seguros que possam orientar as decisões dos produtores 
(BUAINAIN, 1997).  
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safra 2014/2015, foram liberados R$ 24,1 bilhões e, para 2015/2016, foi 

disponibilizado R$ 28,9 bilhões, já para 2016/2017, estão previstos R$ 30 bilhões, 

um recorde para o segmento. 

A distribuição dos recursos do Programa ocorre de forma desigual entre as 

regiões brasileiras. De acordo com os dados do Banco Central do Brasil - BACEN no 

ano de 2012, cerca de 73% dos recursos do PRONAF destinaram-se à região Sul, 

no Sudeste 19%, Nordeste 4%, Norte 2% e Centro-Oeste 2%. Essa disparidade de 

acesso aos recursos entre as regiões é um reflexo da organização, da integração 

dos agricultores ao mercado e as agroindústrias, do acesso às políticas, do papel 

das instituições de fomento a tecnologias, e da própria capitalização desses 

agricultores familiares em relação às demais regiões. 

Apesar da região Sul do Brasil estar caracterizada como a que mais acessa 

os recursos do PRONAF, destacamos que nesta também ocorre de forma desigual 

entre agricultores de diferentes municípios. O acesso é maior aos agricultores que 

produzem produtos de interesse do agronegócio, como é o caso da soja, do milho, 

do arroz, das frutas, das aves, dos suínos, do leite, dentre outros, quando estão 

vinculados a uma cadeia produtiva integrada ao mercado.  

Já para aqueles que cultivam produtos na forma tradicional, ou seja, os quais 

não são representativos, ou ainda, desconhecidos perante órgãos de fomento, como 

é o caso dos agricultores produtores de porongo, nem a possibilidade de acesso ao 

crédito existe. Apesar dos avanços ocorridos, as políticas direcionadas à agricultura 

familiar ainda não suprem às necessidades da diversidade de situações e sujeitos 

encontrados no espaço rural, ocupado pela agricultura familiar. 

O PRONAF também apresenta entraves, por exemplo, o fato do Programa 

não atender satisfatoriamente a todos os segmentos da agricultura familiar, devido à 

burocracia e às exigências excluírem a maioria dos agricultores dos recursos 

provindos do Programa. Apesar de exercer um avanço na política agrícola do 

governo federal, ainda não  atende `as necessidades da maior parte das unidades 

agrícolas familiares disseminadas pelo país. Em decorrência, a reprodução da 

agricultura familiar sempre esteve associada às lutas dos próprios agricultores pela 

garantia do espaço necessário à sua sobrevivência. 

Em 20 anos, de acordo com Bianchini (2015), o PRONAF destinou, 

aproximadamente, R$160 bilhões para os agricultores familiares que se enquadram 

na lei que regula a matéria. No entanto, para Gazolla e Schneider (2013), é 



109 

 

 

necessário que o Programa avance politicamente, a fim de ajustar as reais 

demandas da agricultura familiar em suas várias dimensões, assim como, financiar 

empreendimentos que fortaleçam a célula básica da agricultura praticada em 

pequena escala: a família. 

Nessas circunstâncias, é possível compreender as disparidades, a partir das 

políticas públicas destinadas ao espaço rural, pois, no Brasil, predominam dois 

enfoques na concepção dessas políticas. Essa dicotomia, expressava-se até inicio 

de 2016, com a existência de dois ministérios, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

O MAPA prioriza suas ações à produção de commodities e ao mercado 

externo, privilegia a abordagem da modernização da agricultura, do modelo de 

desenvolvimento atual. Já o MDA cujos projetos e ações, referentes aos agricultores 

familiares, predominam, foca suas ações no desenvolvimento da agricultura familiar.  

O MDA foi extinto em 12 de maio de 2016 e suas funções foram incorporadas 

ao Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da Agricultura, o que 

inegavelmente implica em retrocessos, visto que o argumento da unificação das 

pastas acaba por invisibilizar e enfraquecer as demandas da agricultura familiar, 

numericamente menos expressivas e articuladas do que aquelas oriundas da 

agricultura empresarial.  

A medida antes descrita vem sendo alvo de inúmeras controvérsias, tendo 

mobilizado importantes segmentos da denominada agricultura familiar, como a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 

Familiares - CONTAG. Para os representantes da CONTAG, quando o governo 

decreta o fim do MDA, também diminui o papel da agricultura familiar no Brasil, 

salientando que: 

 

A extinção do MDA como uma das medidas para atender o ajuste fiscal 
revela a subserviência do Governo aos desejos dos setores especuladores 
da dívida pública e da bancada ruralista que não aceitam a identidade e o 
protagonismo da agricultura familiar, que foi fortalecida pelas políticas 
públicas aplicadas pelo MDA, que são dignas de referência para serem 
aplicadas em outros países, especialmente da América Latina e África 
(CONTAG, 2016). 

 

 

Para a entidade (CONTAG, 2016), o governo está relegando o papel da 

agricultura familiar a um atendimento assistencial e de combate à pobreza no campo 
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brasileiro. Esse ato reforça a prática de negar a existência de duas agriculturas no 

campo brasileiro e rejeitar a importância social e econômica comprovada da 

agricultura familiar na produção de alimentos para a soberania e segurança 

alimentar.  

No que se refere às políticas direcionadas aos agricultores familiares, pode-se 

constatar que o PRONAF tem contribuído significativamente para o fortalecimento 

da agricultura familiar. Nos últimos anos, obstáculos foram superados e o agricultor 

familiar passou a ser reconhecido, enquanto uma categoria produtiva diferenciada 

da empresarial. Apesar desse crescimento, Bianchini (2015) relata que o PRONAF 

está vinculado a regras do Sistema Bancário e não chega a todo o conjunto dos 

agricultores. Dessa forma, os que não se enquadram nas normativas da Lei nº 

11.326/2006 estão impossibilitados de acessar o programa.  

Nesse sentido, destaca-se que a bibliografia especializada refere que a 

própria tipologia de agricultor familiar refere-se a grupos socialmente localizados 

predominantemente nas regiões Sul e Sudeste do país. Corrobora essa assertiva, as 

inúmeras “linhas” existentes no programa, resultado da diversidade e 

heterogeneidade desse grupo. 

É impossível pensar em desenvolvimento sustentável e endógeno para a 

agricultura familiar sem considerar a diversidade existente dentro do próprio 

segmento da agricultura familiar. A heterogeneidade de situações encontradas no 

espaço de reprodução da agricultura familiar não permite que políticas sejam 

projetadas analogamente aos diferentes contextos regionais. Assim sendo, a 

descentralização das ações e a participação de atores sociais são elementos que 

podem intervir e colaborar para a instituição de políticas públicas mais apropriadas 

ao desenvolvimento da agricultura familiar em todas as suas especificidades. 

Nesse sentido, o Estado constitui um agente de fundamental importância, pois 

sua atuação orienta-se ora no sentido da “exclusão econômica e social de parcelas 

importantes da população rural, ora no sentido inverso, de inserção de outras, 

através de medidas assistencialistas, em muitos casos meras reprodutoras da 

miséria rural e urbana” (LAMARCHE, 1998). 

Apesar das dificuldades expostas e das condições agrogeográficas e 

econômicas de cada região, os agricultores familiares persistem, utilizando 

estratégias de reprodução diversificadas. Historicamente, o agricultor familiar utiliza 

estratégias, a fim de manter sua propriedade, identificada não somente pelos seus 
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aspectos econômicos jurídicos, agregando um conjunto importante de elementos 

simbólicos importantes, implantando diversos modelos e técnicas de produção e 

reprodução social, os quais viabilizem, em última instância, a família. Esses modelos 

são pensados para tornar a unidade familiar autossustentável, buscando formas 

diferenciadas de produzir e trabalhar. Nesse sentido, Lamarche (1998, p. 205) 

evidência que:  

 

... estratégias familiares são respostas dadas por cada família a fim de 
assegurar ao mesmo tempo a sua própria reprodução e a de sua 
exploração, o grande desafio dos agricultores brasileiros consiste em 
garantir um espaço aos filhos, um lugar de trabalho, sem que isso se torne 
técnica e economicamente inviável .... 

 

 

Por sua vez, Carneiro (2008) salienta que a unidade familiar tem a 

capacidade de elaborar estratégias, para adaptar-se às condições econômicas e 

sociais. Nesses rearranjos, novos valores podem ser formulados ou antigos valores 

resgatados na busca de respostas a crises e os fatores de ordem cultural e subjetiva 

interferem diretamente na trajetória econômica dessas unidades.  

Decorrente dessa situação, percebe-se que a desvalorização da agricultura 

familiar é um processo antigo e ainda existente, uma vez que a sociedade 

contemporânea tem no paradigma urbanizante e industrializante seu referencial. 

Consequentemente, essa falta de interesse em oferecer suporte e espaço adequado 

para o desenvolvimento da agricultura familiar tem criado obstáculos à sua 

reprodução. No entanto, apesar disso, a agricultura familiar ainda persiste em 

diversos espaços e o município de Santa Maria/RS é um exemplo dessa 

persistência. 

É essencial compreender que a agricultura está conectada ao circuito global 

do capital. Assim, em cada período ou fase histórica, os agentes territoriais 

hegemônicos impõem mudanças e estas  refletem na organização socioespacial do 

espaço rural. Dessa forma, a agricultura familiar adapta-se em função de sua história 

e do contexto econômico, social e político no qual sobrevive.  

Diante do exposto, há de se entender que o rural não possui uma essência a-

histórica, mas uma essência que muda no tempo, como bem exemplifica Wanderley 

(2000). A agricultura familiar que se reproduz nas sociedades modernas se adapta 

ao contexto socioeconômico próprio destas sociedades, que a obriga a realizar 
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modificações importantes em sua forma de produzir e em sua vida social tradicional 

(WANDERLEY, 1996, p. 2).  

Essas modificações, citadas por Wanderley, são perceptíveis no distrito de 

Arroio do Só, haja vista, que constantemente os agricultores produtores de porongo 

são levados a ajustar seus cultivos e adequar suas fases de pré-processamento, 

para atender a demandas específicas do mercado consumidor. Nesse 

processo/ajuste, o agricultor corre o risco de perder sua autonomia em relação às 

decisões sobre seu próprio cultivo, ao uso de suas sementes e ao conhecimento 

tradicional, o saber fazer que lhe é repassado de geração a geração. Conhecimento 

que permitiu/permite a continuidade do cultivo e dos agricultores que a ele dedicam-

se ao longo dos anos. 

Os agricultores familiares tendem a criar e recriar estratégias de 

sobrevivência diante da economia, explorando diversas possibilidades dentro de 

suas condições financeiras e estruturais. Nesse contexto, o espaço rural e os 

agricultores familiares transformam-se a todo tempo, novas ruralidades e rearranjos 

socioespaciais surgem.  

Na área de pesquisa, distrito de Arroio do Só, foi possível verificar a 

diversidade de produtores, os quais se dedicam principalmente aos cultivos de soja, 

arroz, porongos e criação de gado de corte. Resultando num arranjo espacial 

diversificado e heterogêneo, que está inserido em maior ou menor intensidade num 

circuito econômico que é mais ou menos dinâmico. A inserção nunca é homogênea, 

cada agricultor relaciona-se de distintas formas com o mercado, o que gera uma 

diferenciação social e econômica no distrito.  

Ainda refere-se, atualmente, diferentes tipos de sujeitos coexistentes no 

espaço rural do distrito, embora a soja esteja expandindo e ocupando espaços 

historicamente conquistados pelos cultivadores de porongo, esses ainda resistem, 

ao mesmo tempo em que ampliam suas estratégias de permanência na busca por 

áreas de cultivo em outros distritos e municípios.  

Portanto, o espaço rural do distrito de Arroio do Só ressignifica-se 

constantemente, cultivos tradicionais, como o do porongo convivem 

simultaneamente com cultivos modernos: a soja e o arroz. Apesar da incorporação 

de novas funções e do avanço do capitalismo no campo, os agricultores familiares, 

produtores de porongos, resistem e permanecem superando anualmente às 

adversidades. 
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Com base nessas premissas, compreende-se que o espaço rural não é mais 

identificado somente como aquele destinado à produção agropecuária, mas um 

espaço em constante transformação, onde usos e funções surgem constantemente. 

Faz-se necessário compreender como esses processos se materializam no espaço 

ocupado pela agricultura familiar. 

 

 

4.3 A agricultura familiar e as atividades não agrícolas 

 

Na contemporaneidade, o espaço rural apresenta-se de forma heterogênea, 

e, nesta diversidade, estão inseridos uma multiplicidade de rurais. As mudanças 

ocorridas no espaço rural não se referem somente às modificações implantadas nos 

processos produtivos agrícolas e sim à ampliação das atividades não agrícolas, 

como um fenômeno amplamente difundido.  

Neste, está inserida a agricultura familiar que busca através de diferentes 

estratégias, dentre elas, as atividades não agrícolas, possibilitar sua permanência e 

reprodução.  

De acordo com Ploeg (2003), cotidianamente as unidades agrícolas familiares 

desenvolvem uma série de estratégias, a fim de modificar, neutralizar, resistir e, por 

vezes, até acelerar os resultados da mercantilização, conforme a condição 

socioeconômica da unidade familiar. Ou seja, cria estratégias, para manter sua 

autonomia, incluindo, a pluriatividade56. Nas propriedades pluriativas, o trabalho é 

dividido em diferentes atividades, além da agricultura.  

Segundo Schneider (2003), o fenômeno atualmente denominado 

pluriatividade não representa uma situação inteiramente nova no modo de 

funcionamento das formações sociais e econômicas agrárias. O autor relata que nos 

estudos de Kautsky e Chayanov encontram-se algumas das primeiras referências 

aos trabalhos acessórios e às outras atividades não agrícolas, entendidos como 

                                            
56 A pluriatividade refere-se a um fenômeno que se caracteriza pela combinação das múltiplas 
inserções ocupacionais das pessoas que pertencem a uma mesma família. A emergência da 
pluriatividade ocorre em situações em que os membros que compõem as famílias domiciliadas nos 
espaços rurais combinam a atividade agrícola com outras formas de ocupação em atividades não 
agrícolas, ou seja, a pluriatividade resulta da interação entre as decisões individuais e familiares com 
o contexto social e econômico em que estão inseridas. (SCHNEIDER, 2003, p. 4). 
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formas complementares de obtenção de renda aos pequenos proprietários, 

arrendatários, meeiros, posseiros, ocupantes, entre outros. 

Para Kautsky (1980, p 178-206), a persistência das pequenas propriedades 

somente é admitida, sob a condição de que estas assumam uma função acessória: 

a qual estaria relacionada a pouca disponibilidade de terra e às dificuldades de 

modernização tecnológica. Em relação às ocupações acessórias, cita que elas 

podem ocorrer a partir do trabalho agrícola assalariado, a ocupação dos agricultores 

em indústrias a domicilio e a fundação de indústrias no campo.  

Chayanov (1974, p. 110-118) enfatizava que o recurso às atividades não 

agrícolas é variável, sendo determinado pela variação do ciclo demográfico familiar, 

pelo nível técnico e pela divisão do trabalho familiar entre atividades agrícolas e não 

agrícolas. Em muitas situações, não é a falta de meios de produção que origina os 

ganhos com atividades não agrícolas, mas uma situação de mercado mais favorável 

para o trabalho não agrícola. 

No Brasil, os estudos sobre a pluriatividade começaram a difundir-se a partir 

de 1990, com os estudos de José Graziano da Silva no projeto Rurbano. Desde 

então, diversos pesquisadores dedicam-se a compreender como esse fenômeno 

materializa-se e altera as dinâmicas produtivas econômicas e sociais no campo 

brasileiro. 

Autores como Schneider (2003), Carneiro (1998), Sacco dos Anjos e Caldas 

(2009), Neves (1997) Kageyama (2008), Gavioli (2012), incluindo outros, buscam 

compreender/analisar as potencialidades da agricultura familiar, baseados na 

pluriatividade com a inserção no estabelecimento de rendas não agrícolas. Entre as 

estratégias utilizadas pelos agricultores estariam as atividades não agrícolas. 

A pluriatividade apresenta-se como um fenômeno que pressupõe a 

combinação de duas ou mais atividades, das quais uma delas é a agricultura 

(SCHNEIDER et al., 2006). As paisagens e as dinâmicas sócio-espaciais presentes 

no espaço rural modificam-se via incorporação de novos objetos impostos pelo 

capital. Estas ocorrem desigualmente resultando numa diversidade de formas as 

quais, 

 

[...] dificultam a apreensão do fenômeno da pluriatividade, uma vez que 
permite que sejam colocados sob o mesmo rótulo as atividades de 
fabricação artesanal de objetos ou a transformação de produtos voltados ao 
autoconsumo, as agroindústrias familiares, a prestação de serviços 
turísticos e/ou ambientais dentro dos estabelecimentos, e o assalariamento 
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fora da propriedade, nos mercados de trabalho industrial ou de serviços, 
seja este permanente ou sazonal (GAVIOLI, 2012, p. 20). 

 

 

Na visão de Sacco dos Anjos (2003, p.90-91), a pluriatividade caracteriza-se 

como um fenômeno, no qual os componentes de uma unidade familiar executam 

diversas atividades e objetiva obter remuneração pelas mesmas, as quais podem 

desenvolver-se no interior, como no exterior da própria exploração, através da venda 

da força de trabalho familiar, da prestação de serviços a outros agricultores ou de 

iniciativas centradas na própria exploração (industrialização em nível da 

propriedade, turismo rural, agroturismo, artesanato e diversificação produtiva) que, 

conjuntamente, impliquem no aproveitamento de todas as potencialidades existentes 

na propriedade e/ou em seu entorno. 

Neste sentido, a pluriatividade apresenta-se de forma múltipla e distinta. A 

busca pela autonomia e reprodução socioeconômica também passa a estar calcada 

no capital ecológico e no patrimônio cultural das famílias agricultoras, frente a 

crescente mercantilização das agriculturas e desagregação dos modos de vida 

rurais (GAVIOLI, 2012, p. 5), nesse sentido, a dimensão simbólica ganha 

visibilidade. 

De forma geral, são cada vez mais numerosas as propriedades de 

agricultores familiares em que algum membro está empregado em uma atividade 

não tipicamente agrícola: o turismo rural, o artesanato, a prestação de serviços, 

lazer, etc... A pluriatividade permite a ampliação das rendas. O emprego em uma 

atividade não agrícola constitui-se em uma estratégia que pode ser ou não 

temporária, para buscar fundos e investi-los na propriedade. O conjunto dessas 

atividades possibilita a permanência do homem no campo. Ainda deve-se analisá-la 

na perspectiva do sobretrabalho ao qual os agricultores estarão expostos. 

Assim sendo, a pluriatividade adquire duas conotações distintas: de um lado, 

é resultado da fragilidade das atividades primárias, em um contexto de crescente 

urbanização e industrialização.Enquanto do outro lado, está vinculada a uma 

ressignificação do rural, espaço não mais restrito ao agrícola, como evidencia a 

demanda por turismo e lazer, sendo importante salientar também uma nova 

concepção do agrícola, pela potencialidade de produtos qualificados e de origem 

passíveis a serem conhecidas pelo consumidor. A discussão aqui proposta parte da 
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clivagem da pluriatividade em duas categorias diferentes: a das atividades não 

agrícolas e das atividades para-agrícolas. 

As atividades para-agrícolas, segundo Gavioli (2010, p.43), estariam 

associadas à ocupação em tempo integral na propriedade familiar ou em atividades 

paralelas à agricultura, como as agroindústrias familiares no interior da unidade de 

produção, as quais processam e agregam valor aos produtos in natura. Já na 

pluriatividade, tem-se o arranjo entre as atividades agrícolas e as atividades não 

agrícolas, como a ocupação em fábricas, comércio, restaurantes, etc. Neste 

contexto, as atividades para-agrícolas fortalecem a agricultura familiar e expressam 

a multifuncionalidade da agricultura. (LACERDA; MORUZZI MARQUES, 2008, p. 

13). 

Dessa maneira, a unidade agrícola familiar busca constantemente diversificar 

suas fontes de renda. Contudo, as possibilidades de explorar outras fontes de 

rendimentos, de acordo com Carneiro (2008, p.265), não são independentes dos 

saberes acumulados socialmente e da extensão das redes de relações sociais que 

se ampliam para além dos limites físicos das localidades.  

A expansão de atividades não agrícolas tem oferecido algumas possibilidades 

de inserção às unidades familiares, contudo, caracteriza-se como um fenômeno 

heterogêneo que se manifesta mais intensamente em espaços atendidos por uma 

infraestrutura cujo desenvolvimento de determinadas atividades seja possibilitado.   

Em um contexto mais amplo, compreendemos que as atividades 

desenvolvidas pela agricultura familiar são realizadas, a fim de garantir sua 

manutenção no campo, assim como, sua autonomia frente ao sistema de mercado 

competitivo e excludente. Além disso, a ocupação em atividades não agrícolas é 

uma tendência, cada vez mais, presente no rural brasileiro, como também no distrito 

de Arroio do Só.  

No distrito de Arroio do Só, a população local busca trabalho nas 

agroindústrias familiares e industrias existentes neste espaço. A demanda pela área 

urbana, geralmente, ocorre àqueles que procuram trabalhos mais qualificados. A 

população rural busca alternativas, para complementar sua renda a partir das 

atividades não agrícolas.  

As alternativas de trabalho e complementação de renda são variáveis, 

alteram-se no decorrer do ano, conforme as necessidades das unidades agrícolas 

familiares e das agroindústrias familiares processadoras de cuias. Contudo, 
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diferentemente do que ocorre em outros espaços do Brasil, onde as rendas 

provenientes da pluriatividade com as atividades não agrícolas são maiores que as 

agrícolas, em Arroio do Só, especificamente para as unidades familiares cultivadoras 

de porongos, as rendas provenientes de atividades não agrícolas são inferiores as 

agrícolas. Estas são complementares e não centrais em relação ao rendimento das 

famílias que se dedicam ao cultivo dos porongos, como será apresentado 

posteriormente.  

Dessa forma, o cultivo de porongos e seu pré-processamento deve ser visto 

como uma prática de manutenção da agricultura familiar, cuja diversificação e 

justaposição de atividades, sejam elas agrícolas ou não agrícolas, atualmente, 

representam não apenas a sua sustentação, mas promovem a reprodução 

socioeconômica da unidade familiar, bem como viabilizam sua permanência no 

campo e a continuidade de suas atividades agrícolas.  

 

 

4.4 Os agricultores familiares produtores de porongos/cuias do distrito de Arroio do 

Só 

 

Os agricultores familiares do distrito de Arroio do Só têm por tradição plantar 

porongos, visto que já produzem, segundo relato dos depoentes, a mais de 80 anos. 

A base econômica do distrito gira em torno da produção de porongo e seu posterior 

processamento. 

O cultivo deste é uma opção de trabalho e sustento, pois colabora na geração 

de renda do agricultor familiar, assim como, dos demais sujeitos que se encontram 

inseridos direta ou indiretamente em toda sua cadeia produtiva: a 

produção/transformação/comercialização. A cultura é a principal fonte de entrada de 

renda de muitos agricultores familiares de Arroio do Só, importante área produtora 

de porongo do município de Santa Maria. 

A atividade e os processos técnicos relacionados ao cultivo dos porongos é 

transmitida de geração a geração, consequentemente, permitindo que as famílias 

trabalhem juntas, ensinando os conhecimentos aos mais jovens, possibilitando a 

sucessão familiar e a inserção de novos agricultores na atividade.  

Em relação à propriedade da terra, todos os agricultores entrevistados 

possuem áreas próprias dentro do distrito de Arroio do Só. Essas terras foram 
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obtidas por meio de três processos principais: por herança, pela compra e pela 

combinação dessas duas heranças e compra. A maior parte, 62%, exclusivamente 

pela herança, 19%, a partir da compra e para outros 19%, a atual área resulta de 

herança/compra. O maior percentual  refere-se às famílias que receberam as terras 

por herança, as quais já possuíam uma relação com o cultivo dos porongos, 

proveniente de seus antepassados como pais e avós.  

Quanto ao tamanho das propriedades, estas possuem áreas de 1 hectare a 

45 hectares, como pode ser observado a partir da Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Área das propriedades em hectares. 

Área da propriedade 
Número de 

agricultores 
% 

Menos de 2 ha 6 28,6 

2 a menos de10 ha 8 38 

10 a menos de 15 ha 1 4,8 

15 a menos de 20 ha 4 19 

20 a menos de 30 ha 1 4,8 

30 a menos de 45 ha 1 4,8 

Total 21 100 

Fonte:Trabalho de campo, 2016. 

 

Nestes espaços, as famílias dos agricultores residem, cultivam produtos, 

criam animais destinados principalmente ao autoconsumo e realizam o pré-

processamento dos porongos. Todo o cultivo dos porongos ocorre em áreas 

arrendadas não continuas ao espaço de moradia, ao distrito e ao município de Santa 

Maria-RS. 

Ao observar a tabela, verifica-se que 66,6%, dos agricultores possuem 

propriedades que vão até 10 ha, caracterizadas pelos minifúndios57. Todos os 

agricultores evidenciam que o tamanho de suas propriedades é insuficiente para o 

cultivo dos porongos, mesmo aqueles que possuem áreas maiores também 

necessitam arrendar terras, a fim de manter o cultivo. 

                                            
57 São considerados minifúndios as propriedades que possuem área inferior ao módulo fiscal. O 
módulo fiscal é uma medida expressa em hectares, fixada em cada município, que considera o tipo 
de exploração predominante do município e a renda obtida com a exploração predominante. Em 
função das atividades desenvolvidas em Santa Maria um módulo fiscal corresponde a 22 hectares 
(INCRA, 2017). 



119 

 

 

As áreas das propriedades são utilizadas pelas árvores nativas, sangas, pelas 

hortas, pomares, para o gado, moradia, estrutura para limpeza e armazenamento 

das cuias brutas. Essas áreas são essenciais à produção de alimentos que atendem 

algumas das demandas da família, como pode ser visualizado na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Principais culturas praticadas pelos entrevistados. 

Cultivos 
Auto-consumo/número de 

agricultores 

Feijão 1 

Verduras 19 

Legumes 19 

Pastagens 8 

Mandioca 18 

Batata-doce 7 

Milho 6 

Arroz 2 

Frutas 19 

Fonte: Trabalho de campo, 2016.  

 

Os cultivos realizados buscam atender demandas alimentares da família e 

dos animais, possibilitando maior autonomia, liberando a família da constante 

necessidade de deslocar-se à área urbana na busca por esses produtos. No mais, a 

área disponível das propriedades não permite cultivos comerciais. 

É possível observar na tabela que a maior parte das famílias possui hortas 

(verduras e legumes) e pomares, o cultivo da mandioca é representativo, seguido 

pela batata-doce, produtos utilizados na alimentação da família e dos animais, assim 

como o milho. Na Figura 26, é possível visualizar cultivos encontrados nas 

propriedades destinados ao autoconsumo. 
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Figura 26 - Cultivos destinados ao autoconsumo. a) horta/pomar, b) cultivo milho,  

c) batata-doce. 

   
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Referente às criações de animais, observa-se que estes possuem dupla 

finalidade para a família, podendo ser utilizados tanto para o autoconsumo da 

família, quanto ao mercado, vide Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Principais criações segundo finalidades das famílias entrevistadas. 

Criações 
Finalidade 

Autoconsumo Mercado 

Gado leiteiro 8  

Gado de corte 14 3 

Suínos 12 1 

Aves 13 1 

Apicultura 4  

Piscicultura 7 1 

Ovinos 1  

Fonte: Trabalho de campo, 2016.  

 

 

Os agricultores buscam diversificar as propriedades e praticar outras 

atividades, além do porongo, o qual além de suprir as demandas alimentares da 

família também possam viabilizar a entrada de recursos, entre elas, a criação de 

gado de corte, suínos, aves, piscicultura e apicultura. A partir da Figura 27, é 

possível observar algumas criações. 

O gado leiteiro e os ovinos são unicamente utilizados para atender as 

demandas internas das famílias. Os suínos e as aves chegam a ser comercializados 

a b c 
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com pessoas do próprio distrito, não ocorrendo relações comerciais externas ao 

distrito para essas criações. 

 

Figura 27 - Criações autoconsumo e mercado. a) aves, b) porcos, c) bovino. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

A piscicultura é uma atividade inserida recentemente, o que não a estabelece 

como estrutura necessária que possibilite auferir renda. Já o gado de corte, aparece 

como garantia de renda ou poupança, caso precisem de dinheiro, conseguem 

comercializar rápido. Assim sendo, a facilidade de comércio tem levado muitos 

agricultores a investir nessa atividade. Quando adquirem o gado, o objetivo inicial é 

o autoconsumo, contudo, ao longo do tempo, este pode tornar-se uma opção de 

renda, para suprir as demandas financeiras das propriedades.  

A apicultura, enquanto atividade econômica, também é recente, insere-se no 

distrito, como mais uma opção ao agricultor. Entretanto não consegue desenvolver-

se satisfatoriamente pela crescente expansão dos cultivos da soja, segundo relata o 

depoente, "no ano de 2015, em minha propriedade coloquei 20 caixas com 

abelhas...somente uma produziu mel, o aumento da área dos cultivos da soja no 

distrito e a grande quantidade de defensivos utilizados nos cultivos dizimaram as 

colméias (depoente 11)".  

O cultivo da soja está cada vez mais próximo das propriedades dos 

agricultores de porongos, muitos já estão totalmente circundados por essa lavoura. 

Além disso, os defensivos utilizados espalham-se pelo vento às propriedades, 

localizadas no entorno, resultando no desafeto entre vizinhos. Os agricultores que 

cultivam porongos, em sua maior parte 95% do grupo pesquisado, possuem 

restrições ao cultivo da soja: inicialmente devido à busca de terras em outras áreas, 

visto que o valor do hectare arrendado inflacionou com a entrada da soja no distrito, 

ainda relatam que: 

 

a b c 
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Esse cultivo é muito caro, para dar certo, exige muitos equipamentos e grandes 
áreas de cultivo, um agricultor de soja que planta em 200 hectares ocupa a área 
de dez agricultores de porongo, oferece poucos retornos para o distrito, pouco 
contrata mão de obra. Afeta substancialmente o meio ambiente, pela dizimação de 
especiais nativas, os pássaros estão sumindo, e a contaminação do solo e dos 
recursos hídricos é crescente.... Todos tomamos água de nascentes, os casos de 
câncer aumentaram (DEPOENTE 16, DIÁRIO DE CAMPO).  

 

 

A partir desse relato, é possível observar que existe uma preocupação muito 

grande entre os agricultores de porongo com o aumento das áreas destinadas à soja 

no distrito e todos os problemas que ocasiona. Ainda que estes cultivem em outros 

espaços, o distrito é o seu local de moradia, de sociabilidade, onde as relações 

sociais e culturais estabelecem-se, existe um vínculo afetivo com o distrito, enquanto 

o local de origem das famílias. Ademais, frente a todo o sistema colocado e as 

imposições de toda ordem, esses agricultores resistem e persistem mantendo-se 

fielmente, enquanto produtores de porongo.  

Referente aos sistemas de cultivo utilizados, observa-se que os agricultores, 

proprietários de áreas acima de 15 hectares, conseguem realizar o sistema de 

sucessão lavoura-pecuária, além de cultivarem milho/mandioca/arroz, 

posteriormente colhem, plantam pastagem e soltam o gado nessa área. Os que 

possuem áreas inferiores a 5 hectares utilizam o sistema convencional, pois a área 

disponível é pequena, permitindo somente a criação de pequenos animais e hortas. 

Diante da aplicação dos formulários, consegue-se identificar três grupos 

distintos envolvidos na produção de porongo/cuias: 

 Grupo 1: unidades de produção familiar que apenas produzem o porongo, 

“vendendo a lavoura” in natura. 

 Grupo 2: unidades de produção familiar que produzem o porongo e fazem o 

pré-processamento, transformando o porongo colhido em cuia bruta. 

 Grupo 3: unidades de produção familiar que realizam todas as fases,ou seja, 

cultivam o porongo, fazem o pré-processamento, transformando o porongo 

em cuia bruta e o processamento final da mesma, transformando-a em cuia 

acabada. 

 

O grupo 1 é composto por uma unidade agrícola familiar, todos os tratos do 

cultivo são realizados pelo agricultor, não ocorrendo a contratação de nenhum tipo 
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de mão de obra. O mesmo cultiva anualmente porongos e comercializa todos os 

frutos na área de cultivo, não procedendo a colheita e o pré-processamento, não 

possui interesse em realizar as demais fases, como é pluriativo, não dispõem de 

tempo durante a semana.   

Enquanto o grupo 2, dezoito unidades agrícolas familiares, os tratos culturais 

e manejos em sua maioria são realizados pelo agricultor, mas em determinados 

períodos, tanto no cultivo, quanto no pré-processamento há necessidade da 

contratação da força de trabalho temporária, geralmente para trabalhos manuais 

como a capina, colheita e limpeza dos porongos. Esses agricultores cultivam os 

porongos em diversos espaços, como será apresentado posteriormente. No período 

da colheita, trazem todos os porongos para a propriedade no distrito de Arroio do 

Só, local onde realizam o pré-processamento e, posteriormente, comercializam as 

cuias brutas. 

Por sua vez, no grupo 3, estão inseridas duas unidades agrícolas familiares, 

as quais realizam todas as fases da cadeia produtiva: cultivam porongos, realizam o 

pré-processamento e o processamento final, sendo denominadas de agroindústrias 

familiares. Nesta, a utilização da força de trabalho temporária também está presente 

para períodos específicos do cultivo e do pré-processamento, no entanto, diferencia-

se dos demais pela presença do trabalhador permanente. Nesse grupo, podem ser 

comercializadas tanto as cuias brutas, quanto as finalizadas, dependendo do 

mercado que acessa a negociação. O cultivo dos porongos e seu posterior pré-

processamento é uma atividade relevante, não apenas aos agricultores familiares 

que cultivam os porongos, mas também para todos aqueles que direta ou 

indiretamente- participam de sua cadeia produtiva. 

 

 

4.5 A constituição das famílias produtoras de porongos 

 

Um número significativo de famílias do distrito de Arroio do Só dedica-se ao 

cultivo dos porongos, entretanto, anualmente, esse número oscila, devido à 

dificuldade de encontrar terras aptas ao cultivo. A partir da Tabela 4, é possível 

visualizar quem são essas famílias, organizadas por gênero, idade e escolaridade no 

ano de 2016.  
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Entre os produtores de porongos ocorre o predomínio da população 

masculina, representada por 58% da população entrevistada. O número de homens, 

com idade superior a 50 anos, é composto por 12,5% do grupo pesquisado, se 

adicionarmos as mulheres, esse percentual chega a 21%, o que demonstra um 

visível processo de envelhecimento da população rural do distrito, a qual segue o 

cenário que se manifesta em nível nacional. 

 

Tabela 4 - Distribuição da população entrevistada segundo sexo, idade e 
escolaridade. 

Escolaridade Total 

Mulheres Homens 
Faixa etária [anos] Faixa etária [anos] 

Menos 
de 15 

De 15 
a 30 

De 31 
a 50 

Mais 
de 50 

Menos 
de 15 

De 15 
a 30 

De 31 
a 50  

Mais 
de 50 

Ensino fundamental 
incompleto 

39 2 1 7 6 6 1 9 7 

Ensino fundamental 
completo 

10  1 3   2 3 1 

Ensino médio 
incompleto 

3  1    2   

Ensino médio 
completo 

8  1 3   2 1 1 

Ensino superior 
incompleto 

3  1    2   

Ensino superior 
completo 

3  1    2   

Crianças que não 
estão em idade 
escolar 

6 3    3    

Total 72 5 6 13 6 9 11 13 9 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

Os dados da tabela demonstram uma equivalência entre o número total de 

homens e mulheres, entre a faixa etária de 31 a 50 anos, estas já constituíram 

famílias.Todavia, os homens destacam-se nas demais faixas etárias. A saída de 

mulheres com idade de 15 a 30 anos é superior a dos homens, evidenciando o 

processo de masculinização da população rural, as mulheres mais jovens não 

almejam a profissão de agricultoras, desta forma, migram para a área urbana, 

envolvendo-se em diversas atividades. 

A baixa escolaridade é um fenômeno presente e atuante no espaço rural do 

Brasil, também presente no distrito de Arroio do Só. Neste local, há uma escola 

estadual denominada Escola Princesa Isabel, a qual oferta o Ensino Fundamental e 

o Ensino Médio. A presença desta possibilita maior acesso aos estudos para 
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crianças, jovens e adultos. Contudo, o grau de escolaridade é baixo entre a 

população entrevistada: 54% não completou o Ensino Fundamental, 32% desse 

grupo cursou até a 4a série. Os demais, 22%, são os que possuem idade inferior a 

15 anos e estão frequentando a escola, mas ainda não concluíram o Ensino 

Fundamental. Nesse grupo, a pouca escolaridade está mais presente entre os 

homens, principalmente, aqueles que possuem idade entre 31 e mais de 50 anos. 

Com base na tabela, visualiza-se que 13% dos entrevistados possuem o 

Ensino Fundamental completo, enquanto em média 15% dos entrevistados estão 

cursando ou já completaram o Ensino Médio. Esse índice pode até parecer 

pequeno, quando comparado aos índices do espaço urbano, no entanto, se 

analisarmos as dificuldades apresentadas às pessoas que desejam continuar o 

estudo e que residem na área rural, veremos a quantidade expressiva. 

Os que continuam a estudar precisam vencer uma ampla jornada: conseguir 

desenvolver duas ou mais atividades simultâneas, além de estudar. Mesmo o distrito 

possuindo uma escola, a falta de estrutura das vias de acesso e a necessidade do 

transporte escolar público  configuram-se como obstáculos à continuidade dos 

estudos. 

Em períodos de constantes chuvas, como em maio/junho de 2017, a 

população do distrito ficou totalmente ilhada devido ao avanço das águas 

ocasionado pelos vários córregos que cercam a localidade. Em consequência disso, 

as crianças e adolescentes ficaram inviabilizadas de acessar a escola, o transporte 

escolar não conseguiu chegar às propriedades pela precariedade em que as vias de 

acesso encontravam-se, realidade presente a maior parte do espaço rural do Brasil.  

Em relação ao nível superior, seja completo ou incompleto, afirma-se que os 

homens possuem o maior acesso entre o grupo pesquisado, representando 5,5% do 

total, enquanto para as mulheres o índice chega a 2,7%. A busca pela profissão e 

por uma melhor colocação no mercado de trabalho são motivos incentivadores aos 

filhos dos produtores, a fim de continuarem seus estudos. Mesmo o cultivo de 

porongo oferecendo um retorno financeiro considerável/satisfatório, o mesmo exige 

muito trabalho do agricultor, sendo considerado penoso pelos pais. 

Entretanto o acesso ao Ensino Superior para o filho, não significa que o 

mesmo abandonará a vida no campo ou o cultivo dos porongos. Nesse grupo, estão 

presentes agricultores estruturados e capitalizados, os quais almejam que seus 

filhos encontrem trabalhos cuja estabilidade financeira e segurança no acesso aos 
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direitos sociais e trabalhistas sejam proporcionadas. E o cultivo dos porongos pode 

manter-se com a contratação de mão de obra temporária nos períodos de maior 

trabalho, conforme feito na maior parte dos agricultores. Já as mulheres apresentam 

uma perspectiva oposta, buscando trabalho e fixação de moradia na área urbana. 

 

 

4.6 As Áreas ocupadas pelos agricultores de porongos e a prática do arrendamento  

 

O arrendamento de terras, para o cultivo dos porongos, é uma prática antiga 

entre os agricultores, realizada também pelos familiares dos atuais agricultores que 

desejavam ampliar suas áreas de cultivo. Antes de 1990, sobretudo, todas as terras 

arrendadas, destinadas ao cultivo, estavam localizadas no distrito de Arroio do Só. 

Posteriormente a esse período, com a expansão do cultivo da soja, as áreas 

historicamente utilizadas pelos produtores de porongo passam sucessivamente a ser 

incorporadas pela soja, fenômeno que leva anualmente os agricultores a buscarem 

espaços, os quais possibilitem sua reprodução cada vez mais longe do distrito e 

local de moradia. 

Neste contexto, é possível observar que o território é moldado, a partir dos 

interesses dos agentes territoriais. Estes são, segundo Correa (2011, p.44), 

“concretos, históricos, dotados de interesses, estratégias e práticas espaciais 

próprias, portadores de contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e 

com outros segmentos da sociedade”. Os diferentes interesses dos agentes que 

mobilizam o território têm ocasionado, ao longo dos anos, uma diversidade de 

problemas que afetam a sociedade. No distrito de Arroio do Só, um dos elementos 

visíveis desse processo é a necessidade da busca de locais, a fim da produção do 

porongo para além do distrito em outros municípios. 

O agricultor cultivador de porongos não possui autonomia sobre a terra 

necessária, com intenção de garantir sua reprodução, o que lhe cria dificuldades, 

inclusive, para a ampliação da área de cultivo. Todo ano, o agricultor busca novas 

áreas, visto que o cultivo não pode ocorrer seguidamente na mesma, podendo usá-

la novamente no período de quatro em quatro anos. Isso acontece, em razão da 

cultura extrair muitos nutrientes do solo, sendo assim, neste período, há a 

recuperação desta, mas esta pode ser utilizada posteriormente a outros cultivos, 

dentre eles, a soja.  
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Os agricultores que cultivam soja arrendam a terra no distrito de Arroio do Só 

por períodos de até cinco (5) anos consecutivos, conseguindo com isso um valor 

menor pelo hectare arrendado, na média R$ 900,00, não ocorrendo o mesmo com o 

porongo. A necessidade de fazer o rodízio das terras leva os agricultores a arrendar 

geralmente por períodos que vão de 6 a 9 meses (ciclo agrícola), nesse contexto, o 

mesmo hectare arrendado oscila entre um valor que pode ir de R$1.500,00 à 

R$1.800,00 (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

Aqueles que possuem menor disponibilidade de capital arrendam por até 6 

meses, iniciando em 01 de agosto e terminando em 01 de fevereiro, colhem todos os 

porongos, muitos ainda verdes e levam-nos às propriedades, onde ficam 

armazenados aguardando o pré-processamento. Enquanto os que conseguem 

arrendar por mais tempo, 9 meses, iniciam os trabalhos em 01 de agosto, e 01 de 

maio devem entregar, deixam os frutos amadurecerem naturalmente na área de 

cultivo, dessa forma, colhem um fruto de melhor qualidade e mais uniforme, o que 

agrega valor ao produto final na comercialização. No entanto, independentemente 

do período e do local adotado, todo o valor do arrendamento deve ser pago a vista 

até 01 de agosto, gerando necessidade de recursos disponíveis. 

Quem tem terras no distrito de Arroio do Só cria gado ou arrenda aos 

sojicultores, o elevado valor cobrado pelo hectare arrendado tem inviabilizado e 

diminuído a frequência do cultivo dos porongos no distrito, mas mantém-se para 

aqueles que conseguem arcar com os custos. Encontra-se na safra 2016/2017 dois 

agricultores nesse conjunto58. Os agricultores que desejam continuar com o cultivo 

são obrigados a procurar áreas em outros distritos do município ou mesmo em 

municípios próximos, geralmente, aqueles que fazem divisas com Santa Maria (RS), 

o que facilita o transporte até a propriedade, local cujo pré-processamento ocorre. 

Devido à procura pela terra e a boa produtividade, os agricultores anualmente 

percorrem longos trajetos, para garantir o local que possibilitará, antes de tudo, sua 

permanência, enquanto agricultor familiar. Esse processo tem ocasionado uma nova 

dinâmica agrária a algumas famílias, 80% dos agricultores passaram a arrendar 

terras para o cultivo de porongos nos municípios de Cacequi (RS) (3), Restinga 

                                            
58 Esses agricultores arrendaram em média áreas que vão até 6 ha, preferem cultivar áreas menores, 
mas ficar próximos à sua família e residência. O objetivo é plantar o suficiente para manter a família, 
como não gastam com transportes e pouco contratam terceiros, conseguem a renda necessária para 
manter a família (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 
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Seca(RS) (6) e Formigueiro (RS) (8). A qualidade do solo e o menor valor cobrado 

pelo hectare arrendado, que na safra 2016/2017, oscilou entre R$ 600,00 à R$ 

800,00, levaram os agricultores produtores de porongo a ocupar locais para além do 

distrito de Arroio do Só. Essas novas áreas de cultivo tem permitido o aumento da 

produção por hectare e, consequentemente, a renda para a família do agricultor. 

A esses agricultores as dificuldades são maiores, pois existe a necessidade 

do deslocamento semanalmente às áreas de cultivo, visto que essas também ficam 

afastadas das famílias. Assim sendo, passam toda a semana em acomodações 

próximas ao cultivo, geralmente, constroem barracos de madeira na área arrendada 

com infraestrutura precária. Esse processo pode estender-se por até oito meses, de 

agosto a março, quando colhem os porongos e retornam ao convívio diário com a 

família. 

 

 

Desde que começamos a cultivar porongos, sempre foi em outros municípios. Nos 
últimos anos em Cacequi, as terras são de melhor qualidade possibilitando o 
desenvolvimento de um porongo de melhor qualidade. O custo do arrendamento é 
menor, construímos um alojamento provisório nas proximidades do cultivo, onde 
meu marido fica de segunda a sábado. Só retorna ao convívio da família aos finais 
de semana. Todo o equipamento, trator, plantadeiras, correntes, disco, etc.., ficam 
na área de cultivo. Nos finais de semana já tem ocorrido furtos de alguns 
equipamentos (DEPOENTE 5, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

 

 

Além disso, as terras arrendadas em outros municípios, que ainda não foram 

utilizadas para o cultivo dos porongos, tem possibilitado o aumento do número de 

frutos colhidos por hectare. "Na safra 2015/2016 consegui colher 12.000 porongos 

por hectare, arrendei terras no município de Formigueiro, foi minha melhor safra, em 

anos anteriores, arrendei em Restinga Seca, colhia em média 6 mil por hectare" 

(DEPOENTE 11, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). A procura pelas cuias aumentou e, 

consequentemente, a demanda exige do agricultor maior produtividade por hectare 

ou arrendamento de áreas maiores. 

O aumento da produtividade está relacionado à qualidade das terras 

utilizadas, a possibilidade de produzir mais por hectare tem levado os agricultores a 

buscarem terras cada vez mais distantes do distrito de Arroio do só e de suas 

residências. A época em que o agricultor inicia o cultivo, a adubação correta, os 

defensivos utilizados, assim como as intempéries climáticas, chuva e sol em 
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períodos certos, também  propiciam uma boa safra, contudo a qualidade do solo é 

determinante. 

Ao longo dos anos, os agricultores adaptaram suas técnicas, ampliando seus 

conhecimentos acerca dos manejos e das práticas necessárias em busca de uma 

maior produtividade por hectare. Processo que é histórico, social e cultural permite 

que os conhecimentos difundam-se entre o grupo e, assim, ano a ano, adéquam-se 

ajustando os cultivos aos seus saberes, como pode ser notado no relato do 

depoente. 

 

 

Utilizo o conhecimento que possuo de outros cultivos, tipo quando plantava arroz, 
aplica determinado fungicida, comecei a fazer experimentos, a passar em 
pequenas áreas de cultivo do porongo para ver o que acontecia, se funcionava, 
ampliava para toda a área de cultivo, agente faz assim, temos muitos problemas 
com insetos e não temos nenhum fungicida especifico, nem assistência para os 
porongos, então temos que resolver (DEPOENTE 14, DIÁRIO DE CAMPO, 2016).  

 

 

Essa é uma prática comum entre os produtores de porongo, quando surgem 

problemas novos que afetam o cultivo, como fungos e insetos, experimentam  

produtos, adaptando, para ver o resultado. No mais, os investimentos na área de 

cultivo com a correção do solo e adubação adequada são elementos que auxiliam 

na busca pela maior produtividade. 

A criatividade e as possibilidades utilizadas, para tornar esse período menos 

desgastante, são notáveis. Um agricultor adaptou uma casa, como pode ser 

visualizado na Figura 28, a qual é puxada pelo trator e levada para qualquer espaço 

onde for cultivar os porongos. No final da safra, no mês de março, o agricultor 

transporta a casa novamente à propriedade, onde reside sua família. 

Apesar da casa ser uma estrutura simples, possui pontos de acesso à 

água/luz, banheiro, cozinha com fogão/geladeira e uma cama integrada ao espaço 

da cozinha, o que possibilita ao agricultor o mínimo de conforto. 

Assim como também há aqueles que buscam áreas rurais dentro do próprio 

município. Por exemplo, dois agricultores, os quais cultivaram seus porongos na 

Estância do Minuano e Pains. Na Estância do Minuano, o hectare foi arrendado por 

R$ 640,00, já no Pains R$1.200,00. A diferença de valores cobrados nesses locais 

deve-se à especulação imobiliária. No distrito de Pains, estão surgindo condomínios 
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rurais e sua proximidade à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tem 

elevado substancialmente o valor da terra, tanto para arrendamento, quanto para 

venda. 

 

 

Figura 28 - Casa adaptada. a) visão frontal, b) visão lateral. 

 
Fonte: trabalho de campo, 2016. 

 

Ademais, os agricultores, quando existe a possibilidade, arrendam terras 

próximas ao local, onde as famílias estão fixadas. Essa proximidade permite que o 

agricultor cuide do cultivo, durante o dia, e retorne à residência e ao convívio familiar 

no entardecer, mantendo o contato diário com a família, o que já não ocorre para 

aqueles que cultivam em outros municípios. 

Os que cultivam em Arroio do Só ou em distritos próximos não contratam 

fretes, ficando isentos desse custo adicional, pois estes trazem todos os porongos 

da área do cultivo para a propriedade numa carretinha acoplada ao trator. Enquanto 

aqueles que cultivam em outros municípios possuem uma realidade oposta: a 

distância de sua residência obriga-os a contratar fretes. Como todas as fases do pré-

processamento são realizadas no distrito de Arroio do Só, os agricultores colhem os 

porongos aptos e transportam toda a produção até suas propriedades, aumentando 

os custos de produção e diminuindo, consequentemente, a geração de renda. 

Entre os motivos citados que levam os agricultores a buscar novos locais para 

o cultivo estão: falta de espaço em sua propriedade, elevado valor cobrado pelo 

hectare arrendado no distrito de moradia, necessidade de manter o cultivo do 

porongo, principal fonte de renda da família, ampliação da área de cultivo/renda e a 

qualidade dos solos. O tamanho das áreas destinadas aos cultivos dos porongos por 

a b 
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hectare e o número de agricultores, em cada segmento para a safra 2016/2017, 

podem ser observados na Figura 29. 

 

Figura 29 - Distribuição das áreas de plantios 2016/2017. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Os vinte e um agricultores familiares produtores de porongos, pesquisados na 

safra 2016/2017, ocuparam no total, em diferentes espaços, áreas equivalentes a 

245 hectares. Desse total, quatro agricultores desenvolveram os cultivos em áreas 

de 0 a 5 ha e representam 19% do grupo, três agricultores utilizaram áreas de 5 à 10 

ha e abrangem 14% dos pesquisados, dez agricultores ocuparam áreas de 10 à 15 

ha e correspondem a 48% do grupo, o maior percentual de agricultores está nesse 

segmento e quatro agricultores em áreas de 15 à 20 ha, estes representam 19%. 

Convém destacar que, anualmente, cada agricultor pode mudar o tamanho 

das áreas destinadas ao cultivo dos porongos, pois essas podem ser ampliadas ou 

reduzidas, assim como ocorrer em áreas não contínuas, fenômeno inicialmente 

relacionado à disponibilidade de terras para o próximo cultivo, como pode ser 

observado no relato,  

 

 

O tamanho da área muda todo os anos, nunca sei quantos hectares vou conseguir 
arrendar para o próximo cultivo, trabalho com a incerteza, já que preciso 
anualmente mudar a área, se não consigo todo o espaço, na média 10 ha, uma 
área só, arrendo duas áreas, e as vezes em espaços não contínuos para o cultivo 
dos porongos (DEPOENTE 9, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

 

 

O tamanho da área arrendada está diretamente relacionada à disponibilidade 

de terras, às necessidades da família, aos recursos financeiros que esta dispõe e à 

4
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4
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oferta da força de trabalho. Esses componentes associados possibilitam que as 

áreas de cultivo acessadas por cada agricultor sejam maiores ou menores. A 

constante busca pela terra é um entrave, entretanto a disponibilidade da força de 

trabalho é o principal obstáculo para a ampliação da área. A carência da mesma é 

um fator determinante, todos os produtores de porongo acabam colhendo em 

períodos próximos, na mesma época, e quanto maior a área cultivada, maior será a 

necessidade de trabalhadores, conforme relata o depoente 16.  

 

 

Temos dificuldade em encontrar mão de obra temporária disponível para trabalhar 
com os porongos, é um trabalho penoso e as pessoas que tem opções escolhem 
outros trabalhos. Por isso muitos agricultores não ampliam a área de cultivo, os 
que cultivam acima de 10 ha precisam de mão de obra temporária, não 
conseguimos colher tudo sozinho, nem limpar tudo. De janeiro a junho é alta a 
demanda pela mão de obra temporária no distrito para a colheita e limpeza dos 
porongos, nessas fases, o agricultor e os temporários chegam a trabalhar 12 
horas por dia (DEPOENTE 16, DIÁRIO DE CAMPO, 2016).  

 

 

Nem sempre a força de trabalho está disponível, os trabalhos com o porongo 

ocorrem em maior escala em períodos específicos do ano, com a sazonalidade dos 

trabalhos, as pessoas buscam serviços fixos que possibilitem a entrada de renda 

mensal, o que gera maior segurança em relação às decisões tomadas que envolvem 

recursos financeiros. 

No que tange a autonomia referente à terra necessária, para garantir a 

reprodução, sem precisar arrendar, os agricultores, produtores de porongos, pelas 

características específicas do cultivo, há necessidade da recuperação do solo, após 

o cultivo , precisariam também possuir área mínima de 80 hectares, onde realizariam 

o rodízio/pousio das áreas, contando que estas sejam totalmente aproveitáveis. 

 

 

4.7 O perfil socioeconômico dos produtores de porongos 

 

Após ouvir os agricultores, constata-se que 21 deles dedicam-se ao cultivo 

dos porongos e seu posterior pré-processamento. Desse total, 20 agricultores 

residem na área rural e 1 na área urbana de Santa Maria-RS, possuindo propriedade 

no distrito, onde realiza todas as fases do pré-processamento. 
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A cultura dos porongos e sua posterior transformação possibilitam 

oportunidades de trabalhos, as quais mantêm as pessoas no campo. Em 91% dos 

agricultores entrevistados, não ocorreu a migração de membros das famílias às 

cidades, condição encontrada somente para 9% das unidades agrícolas, nestas, a 

saída foi dos filhos na busca de educação e trabalho. 

No que se refere às origens desse grupo, constata-se que 72% são 

descendentes de famílias do próprio distrito, onde os pais/avós já praticavam o 

cultivo em períodos anteriores. Nesse contexto, a relação da maior parte dos 

agricultores com a atividade pode ser considerada como uma marca do distrito, uma 

tradição que se perpetua ao longo dos anos e gerações, possibilitando a 

permanência e sobrevivência dos agricultores. 

Para este grupo, o aprendizado sobre o cultivo, seus manejos, técnicas de 

pré-processamento, entre outros são transmitidos de geração a geração, podendo 

ser considerado um patrimônio tradicional e contemporâneo. Tradicional pelas 

técnicas que são simples e remetem ao conhecimento do homem rural, o qual 

possui o seu saber fazer, e contemporâneas, porque ainda aplicam com pouca ou 

nenhuma interferência externa. 

Os demais 28% são originários de outros distritos rurais de Santa Maria e de 

municípios próximos, como Agudo (RS) e Formigueiro (RS), porém, já residem no 

distrito no mínimo há quinze anos. Estes  inseriram-se na cultura do porongo 

prioritariamente pela rentabilidade, assim como pelo contato oportunizado, a partir 

das relações estabelecidas, principalmente, desde a inserção nas agroindústrias 

familiares processadoras de cuias brutas, enquanto funcionário/a. Nesse caso, 

geralmente, o aprendizado deu-se com base na observação da convivência, das 

conversas informais com os agricultores e dos conhecimentos adquiridos no 

processamento final das cuias brutas. 

Apesar da tradição fazer-se presente, em ambos os grupos, a principal razão 

que os leva a cultivar porongos é a rentabilidade, conforme observado na fala do 

depoente 17. 

 

 

Para aqueles que são filhos de agricultores que cultivavam porongos tem-se a 
rentabilidade associada à tradição, é o que sabem fazer, faz parte da história do 
distrito, contudo a rentabilidade é o que nos leva a cultivar porongos... Em terrenos 
acidentados é o que mais dá certo. Para os demais é a rentabilidade mesmo, 
trabalham nas agroindústrias e nas propriedades para a limpeza e tratos com o 
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porongo e aprendem, posteriormente os que podem iniciam o cultivo (DEPOENTE 
17, Diário de Campo, 2016). 

 

 

Verifica-se que os agricultores, que não tem por tradição familiar plantar 

porongos, começaram a trabalhar nas agroindústrias processadoras de cuias, 

percebendo o potencial e a demanda de mercado para as cuias brutas. A partir do 

conhecimento adquirido nestas, começaram também a cultivar, ampliando 

consideravelmente a entrada de renda à unidade agrícola familiar. 

Com o passar do tempo, a produção ampliou-se, principalmente, a partir da 

instalação das agroindústrias de cuias. A garantia e a facilidade da venda da 

produção é fator determinante, a fim do aumento das áreas de cultivo. Favorecendo 

os pequenos custos deste, o manejo ocorre de forma manual, não necessitando de 

grandes investimentos. 

Assim como o crescimento informado pelos entrevistados, referente ao hábito 

de consumo do chimarrão, visto que eles referem que até algumas décadas esse 

consumo era centralizado nas áreas rurais, ao passo que hoje cresce nas áreas 

urbanas. Nesse sentido, pode-se afirmar que há um potencial de crescimento da 

demanda pelas cuias e, consequentemente, do cultivo dos porongos. 

Existe uma relação harmoniosa e recíproca entre os agricultores familiares 

cultivadores de porongo, pois,no momento em que surgem problemas ou dúvidas 

referentes ao cultivo/pré-processamento, é comum estes recorrerem aos mais 

antigos, na busca pelo conhecimento empírico adquirido ao longo dos anos, o qual, 

na maioria das vezes, configura-se como o único encontrado. 

Afirmação essa que é corroborada pelos resultados da pesquisa, a qual 

consta que 18 unidades agrícolas, 86% do grupo pesquisado, não recebe nenhum 

tipo de assistência técnica de instituições públicas. Somente 14% das unidades 

recebem algum tipo de assistência, sendo a EMATER, citada por 4,5% das 

unidades, e a Universidade Federal de Santa Maria - UFSM59 através do Programa 

de educação tutorial (PET) da agronomia por 9,5%. 

                                            
59 No terceiro capitulo da tese onde apresentamos sobre a "Dimensão socio-histórica do cultivo do 
porongo/cabaça", consta na página 77 informações detalhadas sobre o papel do PET da Agronomia 
prestado aos produtores de porongos. 
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A falta de assistência e o descaso com os produtores de porongos já faz parte 

do cotidiano da maior parte das famílias produtoras do distrito de Arroio do Só, como 

pode ser visualizado a partir dos depoimentos citados sequencialmente. 

 

 

A assistência da Emater se configura pelas reuniões realizadas no Centro 
Comunitário do distrito, não consideramos como uma assistência especifica para o 
cultivo do porongo... é destinada para o artesanato com porongos (DEPOENTE 
14, Diário de Campo, 2016). 

 

Não recebemos assistência técnica e quando alguém aparece é para aprender 
com a gente, e não para ensinar algo que realmente nos ajude com os porongos, 
não existe assistência para o porongo (DEPOENTE 16, Diário de Campo, 2016). 

 

A propriedade é constantemente visitada pelos alunos da agronomia da UFSM, os 
quais se disponibilizam a resolver os problemas (DEPOENTE 17, Diário de 
Campo, 2016). 

 

A assistência técnica que recebemos é para o incentivo a outros cultivos, 
pomares, piscicultura, correção de solos, etc.. (DEPOENTE 9, Diário de Campo, 
2016). 

 

 

A produção de porongo, tem despertado pouco interesse por parte de 

agências de financiamento, pesquisa e extensão, com especial destaque a EMATER 

e a Secretaria de Desenvolvimento Rural do município, que no momento pouca, ou 

nenhuma assistência técnica específica presta aos produtores, os quais relatam já 

estarem acostumados com esse tratamento. 

Os entrevistados relatam fato constante na bibliografia que refere-se à 

inexistência de insumos específicos para a cultura. Todos os agroquímicos utilizados 

no cultivo do porongo são adquiridos no mercado local, em pequenas quantidades, 

cabendo ressaltar que utilizam produtos elaborados e destinados a outras culturas 

similares. Os agricultores afirmam que isso deve-se ao desinteresse pelo porongo. 

Trevisol (2013) ratifica essa afirmação ao apontar que: 

 

 

O cultivo do porongo não atrai as empresas fornecedoras de insumos, e, tão 
pouco, as instituições públicas de ensino, pesquisa e fomento em razão de 
pequena escala de produção. Em consequência, praticamente não há 
pesquisas sobre essa espécie, o que explica a lacuna em relação ao 
conhecimento agronômico básico, para orientar o manejo, a fim de 
aumentar a produtividade e a qualidade da cuia. O que se faz na cultura em 
relação à exigência técnica e insumos (adubos e agrotóxicos) baseia-se nas 
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recomendações do meloeiro (Cucumis melo L.) espécie mais próxima do 
porongueiro. (TREVISOL, 2013, p. 17) 

 

 

Com relação ao acesso de financiamentos, os sistemas bancários 

desconhecem a atividade e não atribuem valor a mesma. Informação confirmada, 

diante das entrevistas, visto que 86% do grupo não conseguem utilizar 

financiamentos ao cultivo dos porongos. Os mesmos relatam dificuldades em 

conseguir auxílio financeiro subsidiado à produção, assim como o seguro do cultivo, 

ficando todos os encargos sob responsabilidade do agricultor, segundo evidenciado 

no depoimento. 

 

 

O banco nem tem conhecimento que existe a produção de porongos, quando o 
agricultor vai ao banco ele é barrado de conseguir o empréstimo pois o porongo 
não está entre os produtos de origem agrícola que podem ser financiados 
(Depoente 4, Diário de Campo, 2016). 

 

 

O manuseio e os tratos culturais não exigem grandes investimentos, contudo, 

o agricultor precisa organizar-se financeiramente para o próximo cultivo, uma vez 

que ao final de julho/agosto necessita pagar o valor do arrendamento da terra à 

vista. Assim como, nos meses subsequentes, contratar mão de obra temporária para 

a colheita/limpeza e o frete, a fim de  levar os porongos até a propriedade. Esses 

gastos são fixos e devem ser pagos à vista, o que exige uma determinada sobra de 

capital, a qual nem sempre está disponível, principalmente, aqueles que iniciaram o 

cultivo recentemente. Entre as alternativas e estratégias encontradas, estão o 

trabalho em atividades não agrícolas. 

A legislação vigente não reconhece, ou reconhece parcialmente, a atividade 

do cultivo dos porongos, o que impossibilita o acesso a créditos, restringindo 

substancialmente o crescimento do grupo que poderia vir a dedicar-se ao cultivo, por 

sua vez, poderia ampliar/estimular a criação de outras agroindústrias no distrito. O 

estímulo e fomento ao desenvolvimento de agroindústrias processadoras de 

porongos/cuias possibilitam trabalho e distribuição de renda no distrito, também 

diminui o índice de pessoas que abandonam o campo em busca de trabalho nas 

áreas urbanas. 
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Para os agricultores, isso é inaceitável, pois o Rio Grande do Sul é 

considerado o espaço de referência da cultura do chimarrão, a qual se apresenta de 

forma intensa, tanto no espaço rural quanto no urbano. 

Os produtores que acessaram financiamentos no ano de 2016 representavam 

apenas 14% dos entrevistados. Para estes, o acesso deu-se única e 

exclusivamente, a partir da Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária - 

CRESOL60. Os financiamentos foram utilizados com a intenção da aquisição de 

equipamentos, como o trator, que auxilia na produção dos porongos. No entanto, a 

burocracia apresenta-se de forma problemática, assim como a necessidade de  

deslocar-se constantemente à agência, para satisfazer todas as exigências. 

Os investimentos realizados na propriedade, desde o ano 1990, ocorreram, 

prioritariamente, para a aquisição de tratores, 90% dos entrevistados possuem o 

equipamento, no entanto, 70% destes adquiriram com recursos próprios, acessando 

linhas de crédito especificas em bancos, destinada a pequenos produtores, a fim de 

viabilizar a aquisição do equipamento, precisam comprovar a renda anual. Assim 

como, para a construção de galpões e aquisição de gado de corte. O investimento 

em trator e galpões é para melhorar as condições de trabalho da família do 

agricultor, uma vez que são os responsáveis pela maior parte dos trabalhos 

realizados no cultivo e pré-processamento. 

Com a aquisição do trator e dos equipamentos nele utilizados, passam a ter 

autonomia sobre a utilização da força de trabalho temporária, o que lhes transmite 

segurança, todo o trabalho do cultivo que necessita de trator é feito pelo agricultor. 

Os galpões facilitam o trabalho, no período do pré-processamento, pois abrigam às 

famílias, contudo, sua construção depende unicamente das disponibilidades 

financeiras destas. Além disso o gado adquirido, mantém-se na propriedade, como 

uma poupança ou uma reserva de valor de fácil comercialização, para quando 

necessitarem de recursos financeiros. 

Mesmo com todas as dificuldades apresentadas e pouco acesso, os 

agricultores consideram que as linhas de crédito e financiamento para a agricultura 

                                            
60 A CRESOL se configura por ser uma Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária que 
surgiu com o objetivo de dar mais oportunidade aos produtores rurais (CRESOL, 2017). A facilidade 
de acesso aos recursos atraem os agricultores, entre eles os de porongos. Outro elemento positivo 
nessa ampliação de acesso a créditos pelos produtores de porongos se refere ao fato do diretor da 
CRESOL de Santa Maria ser também um agricultor produtor de porongos, uma pessoa engajada na 
conquista do reconhecimento do produtor e no acesso a créditos. 
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familiar amplia-se nos últimos anos, mas ainda destacam a necessidade de ampliá-

las às culturas não convencionais, como é o caso do cultivo do porongo. 

Apesar de todos os obstáculos, relacionado à invisibilidade tanto de acesso a 

créditos, quanto à assistência técnica de pesquisa e extensão, o plantio do porongo 

e seu processamento no distrito de Arroio do Só mantém-se, concentrando um 

grande número de famílias envolvidas, desde o cultivo até a transformação em cuia. 

O trabalho com o porongo é uma atividade de geração de renda que possibilita a 

permanência dos agricultores no campo. 

As práticas realizadas pelos agricultores de porongos não estão 

fundamentadas em técnicas avançadas de cultivo e manejo. Observa-se que as 

mesmas não estão sujeitas aos conhecimentos desvelados pela ciência, tão comum 

em outros cultivos mundializados, como da soja e do arroz. Pouco se conhece, a 

partir de uma perspectiva científica, sobre o manejo, armazenamento e a produção 

dos porongos (BISOGNIN, 1989). 

Dessa forma, evidencia-se que os agricultores familiares, cultivadores de 

porongos, pouca ou nenhuma ajuda externa recebem. Os processos utilizados na 

produção, tanto no cultivo quanto no pré-processamento, estão constituídos em 

bases familiares e estruturados sobre uma reprodução relativamente autônoma 

(PLOEG, 2006). 

Na solução dos problemas que afetam o cultivo, contam mais com a 

experiência dos próprios agricultores, principalmente, os que estão há mais tempo 

envolvidos no cultivo do que com agentes externos. Nesse sentido, estabelecem 

relações sociais, entre elas, a transmissão do saber, um traço cultural característico 

da agricultura familiar. 

As raízes dos saberes tradicionais, as quais estão vinculados os agricultores, 

mantém-se, entretanto, estes também apropriam-se de práticas da agricultura 

moderna, como a utilização de fertilizantes e defensivos agrícolas, do mesmo modo 

que na elaboração/adaptação de máquinas e utensílios utilizados na demanda da 

produção de porongos. 

O restrito acesso a financiamentos não impediu a continuidade da atividade, e 

sim motivou os agricultores a buscar e construir alternativas, dentro de suas 

possibilidades, as quais facilitassem os trabalhos na produção e seu posterior pré-

processamento. Apesar da dificuldade e parcial impossibilidade de acesso a 

financiamentos, o agricultor possui autonomia no cultivo, produção de sementes e 
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na comercialização, pois não fica preso às restrições e condições estabelecidas por 

agentes externos. O cultivo dos porongos ocorre independentemente do apoio de 

políticas públicas, um cultivo tradicional construído e mantido pelas próprias famílias. 

O domínio da produção/seleção da semente também é um diferencial para o 

grupo, enquanto demais agricultores estão perdendo essa autonomia, ao sujeitarem-

se às regras do mercado das sementes. Os agricultores cultivadores de porongo 

conservam sua raiz identitária, já que todos os entrevistados possuem o controle na 

produção da semente. Assim sendo, também contribuem significamente na 

preservação da diversidade genética da população dos porongos. 

Todas as sementes utilizadas são próprias e selecionadas anualmente a cada 

novo cultivo. Quando os porongos chegam à propriedade, o agricultor realiza uma 

seleção, separando alguns exemplares por tipo, segundo a forma da cuia (saco de 

touro, panela, coquinho e tradicional), de acordo com as exigências do mercado. No 

momento do corte, escolhem-se porongos que tem uma semente boa, a qual é 

visualizada pelos conhecimentos empíricos adquiridos ao longo dos anos e 

repassado pelos pais. Após o corte, as sementes são depositadas em recipientes 

como pode ser verificado na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Semente de porongos selecionados. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Destaca-se que os porongos escolhidos são sempre aqueles que atendem 

demandas específicas do mercado interno, o qual é mais exigente e possibilita maior 

retorno financeiro. Geralmente, escolhem-se os que possuem espessura e tamanho 

adequado ao mercado. Em decorrência, os agricultores selecionam as sementes 
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que produzirão cuias do tipo saco de touro e panela, conforme Figura 31, para o 

próximo cultivo.  

 

Figura 31 - a) cuia tipo saco de touro, b) cuia tipo panela. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

No entanto, apesar dessa pré-seleção, o cultivo ocorre diversificadamente, 

pois a polinização realizada pelas abelhas61 acaba miscigenando e misturando todos 

os tipos, resultando em porongos de diferentes espécies e formatos em uma mesma 

área de cultivo, conforme a fala do depoente.  

 

 

Utilizo porongos do tipo saco de touro para extrair as sementes que garantirá o 
próximo cultivo..., só planto esse tipo, porém no período de polinização, as 
abelhas trazem pólen de diferentes cultivos de porongos que podem estar a até 2 
km de distância. Isso resulta em um cultivo não uniforme como eu gostaria que 
fosse... mistura todos os tipos de porongos (saco de touro, coquinho, panela e 
tradicional) em um único cultivo, inclusive os grandes que não tem mercado. A 
dispersão das sementes vem provocando a perda da identidade genética de 
alguns tipos de porongo (Depoente 1, Diário de Campo, 2016). 

 

 

Esse fenômeno que tem levado pesquisadores, como Bisognin (2002) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a realizar estudos buscando, por 

meio do melhoramento genético, produzir sementes de alta qualidade, capazes de 

possibilitar um cultivo mais uniforme e apropriado ao mercado, aumentado seu 

potencial de uso através de um projeto de seleção, a fim do melhoramento genético 

                                            
61 Ao se deslocarem de uma área de cultivo a outra as abelhas acabam carregando o pólen, o que é 
essencial para a produção dos porongos, no entanto, também carregam material genético de 
diferentes tipos de porongos.   

a b 
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dos porongos. Para chegar ao resultado esperado, o Programa de Educação 

Tutorial - PET da agronomia possui um campo experimental de cultivo de porongos, 

na área da fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, o qual iniciou o cultivo 

em 2015. O projeto tem  período previsto de execução de cinco anos. 

A prática da troca de sementes de porongos não é recorrente entre os 

agricultores de Arroio do Só, no entanto, o sentimento de solidariedade está 

presente, quando alguma propriedade não consegue cultivar bons porongos para a 

extração das sementes que garantirá o cultivo subsequente, utilizam sementes de 

algum vizinho, as quais são doadas. 

No que tange ao manuseio e armazenamento das sementes, as soluções 

desenvolvidas pelos agricultores são simples. As sementes selecionadas são 

colocadas dentro de um balde com água, deixadas de um dia para o outro, as que 

boiam devem ser descartadas, as que ficam depositadas no fundo do recipiente são 

consideradas aptas. Estas são lavadas, várias vezes, e colocadas para secarem por 

3 dias. Posteriormente, são embaladas e penduradas em um local seco e arejado, 

onde permanecem até o inicio do próximo cultivo. Esse processo demonstra que as 

práticas utilizadas estão baseadas em conhecimentos tradicionais. 

Os agricultores observam vantagens e desvantagens em utilizar a própria 

semente. As vantagens, os baixos custos de produção pela disponibilidade da 

semente e a adaptação e resistência ao ambiente. A maior dificuldade está 

relacionada ao cruzamento entre as espécies, no período da polinização, e a 

dificuldade em  produzir apenas o tipo desejado. 

Quanto à produtividade, destacamos que esta amplia-se àqueles agricultores 

que estão cultivando em outros municipios, principalmente, em áreas ainda não 

utilizadas anteriormente com essa cultura. A disponibilidade de terras mais férteis 

tem possibilitado um retorno de até dez mil porongos aproveitáveis por hectare. Já 

aos que cultivam no distrito de Arroio do Só ou em outros distritos do munícipio de 

Santa Maria(RS), esse número é aproximado de 6 a 7 mil frutos úteis por hectare. 

Os agricultores consideram bom, quando conseguem cultivar em média 8.000 

porongos por hectare. No mais, a quantidade que cada agricultor produz pode 

mudar ano a ano, fator relacionado ao tamanho da área disponível para o próximo 

cultivo. 

Num contexto amplo, compreendemos que os agricultores produzem e se 

reproduzem, a partir dos saberes tradicionais, mantendo a herança que, a princípio, 
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não é apenas de conhecimento, e sim genética com a preservação das sementes de 

origem, as quais podem ser consideradas um patrimônio, pela autonomia que 

possibilitam. 

Acerca do melhoramento genético das sementes de porongo, ainda que de 

suma importância o trabalho realizado pelo pesquisador da UFSM, destaca-se o 

cuidado em não afastar os produtores dos seus saberes historicamente construídos, 

de tal sorte a não torná-los vulneráveis e dependentes da aquisição comercial da 

semente de porongo. Nesse sentido, ressalta-se a importância da participação 

efetiva desses produtores no processo de seleção e controle das sementes, como 

forma de garantia do efetivo empoderamento desse grupo social. 

Apesar do cultivo ocorrer, a partir de uma base tradicional, é a cultura 

associada à tradição que permite a manutenção deste historicamente, com 

pequenas interferências externas. No mais, os agricultores que cultivam porongos 

são os legítimos detentores de conhecimentos acerca das fases e processos que 

possibilitam seu cultivo e pré-processamento.  

 

 

4.8 As relações de trabalho estabelecidas: entre o cultivo e o pré-processamento 

dos porongos  

 

O cultivo dos porongos e seu posterior pré-processamento não utiliza muitos 

maquinários, além daqueles adaptados pelos próprios agricultores. A utilização da 

força de trabalho é necessária, pouco havendo a substituição do trabalhador pelos 

equipamentos. As diversas fases entre cultivo e pré-processamento exigem grande 

quantidade de trabalhadores, a qual nem sempre está disponível. A troca de dias de 

trabalho não é uma prática recorrente entre os agricultores. 

Quanto às relações de trabalho, observou-se que a produção e seu pré-

processamento possibilita uma diversidade de trabalho no campo, especialmente, às 

pessoas do distrito, as quais podem estar inseridas de forma permanente ou 

temporária em diversas fases do cultivo, pré-processamento e processamento final. 

É perceptível a presença dos trabalhadores temporários, pois 95% das unidades 

agrícolas utilizam esse tipo de força de trabalho. Uma unidade, representada por 5% 

do grupo pesquisado, que comercializa todos os porongos in natura, na área de 
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cultivo, não realizando a colheita, nem utilizando força de trabalho temporária, os 

manejos  são realizados pelo próprio agricultor. 

A presença de funcionários permanentes é pequena, mesmo para aqueles 

agricultores que possuem agroindústrias familiares processadoras de cuias brutas. 

Observa-se somente em uma unidade estudada, a qual realiza o processamento 

final das cuias brutas, sendo necessário a presença de funcionários. Os custos 

gerados com a carteira assinada e os direitos que esta garante tornam-se inviáveis 

para os agricultores que não realizam o processamento final.  

No mais, a agroindústria atende as demandas do mercado, necessitando de 

uma produção contínua, trabalho que nem sempre consegue ser realizado 

unicamente pela família, pois esta também envolve-se no cultivo dos porongos e 

pré-processamento. 

Já a contratação dos temporários (denominados pelos entrevistados de 

diaristas), foi observada em 95% das unidades agrícolas. É mais constante, 

ocorrendo em diversas fases do cultivo e posterior pré-processamento. "É a cultura 

que mais emprega mão de obra no distrito de Arroio do Só, sendo muito positiva 

nesse sentido (Depoente 7, Diário de Campo, 2017)". A geração de trabalhos, 

mesmo que temporários, em diversos períodos do ano possibilita, no distrito, uma 

visível melhora social pelo acesso à renda. 

A contratação da força de trabalho temporária ocorre em períodos de intenso 

trabalho, sejam eles no cultivo, de setembro a fevereiro, com o desbaste das 

plantas, capina e colheita, trabalho realizado prioritariamente pelos homens, ou no 

período do pré-processamento, de março a junho, com a seleção dos porongos 

aptos e sua limpeza, período em que a mulher também insere-se nas atividades. Em 

todas essas etapas, a presença do agricultor é constante, pois o mesmo participa de 

todas as fases. A agricultora e os filhos menores de 14 anos estão mais presentes 

na realização das atividades do pré-processamento. 

Os trabalhadores utilizados são aqueles que se encontram disponíveis nesses 

períodos, não havendo a necessidade de grandes conhecimentos para a realização 

das tarefas, o cultivo é simples e a presença do agricultor auxilia na transmissão do 

conhecimento necessário, para o desenvolvimento das atividades. 

A necessidade da força de trabalho ocorre simultaneamente em todas as 

unidades, o que gera carência e disputa pela mesma. Na safra 2015/2016, verifica-

se que foram contratadas 57 pessoas para os serviços temporários, sendo 45 
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homens e 12 mulheres, resultando uma média de 3,3 trabalhadores por unidade 

agrícola.  

A demanda pelos temporários amplia-se nos períodos em que iniciam os 

trabalhos ao pré-processamento, os quais são realizadas por moradores locais, 

conforme relato do depoente. 

 

 

Contrato temporários para a limpeza dos porongos, pago R$ 40,00 pelo milheiro 
de cuias desbagaçadas..., a pessoa que tem prática consegue limpar até 2.000 
unidades por dia..., toda a mão de obra temporária que preciso contrato no distrito 
(Depoente 1, Diário de Campo, 2016). 

 

 

Apesar do trator ter facilitado os tratos culturais possibilitando maior 

autonomia ao agricultor, ainda existe a necessidade da contratação da força de 

trabalho temporária ao cultivo. Para a realização dessas atividades, o agricultor paga 

valores que oscilam de R$ 80,00 a R$ 100,00, pelo dia de trabalho. A grande 

procura pelos temporários e o déficit de pessoas dispostas a realizarem esses 

trabalhos, tem ampliado o valor cobrado por dia de trabalho. Fenômeno que coloca o 

agricultor numa situação desfavorável, pois precisa dos trabalhadores, tendo que 

obrigatoriamente submeter-se a pagar os valores cobrados. 

 

 

Atualmente não tem mais mão de obra temporária disponível no distrito. Com isso 
fico impossibilitado de ampliar minha área de cultivo, pois não sei se vou 
conseguir a mão de obra de que preciso para a colheita e limpeza dos porongos 
(DEPOENTE 16, DIÁRIO DE CAMPO, 2017). 

 

 

Existe uma disputa muito grande entre os agricultores pela força de trabalho 

temporária disponível, os quais, quando podem, procuram fidelizar o temporário 

construindo relações de empatia. No mais, salienta-se que os porongos e as cuias 

produzidas também geram empregos fora do distrito, do município, do Estado e do 

país. Já que são comercializadas cuias pré-processadas e finalizadas em diversos 

lugares e espaços, os quais podem receber diferentes acabamentos. 

O distrito de Arroio do Só, assim como em demais espaços, a agricultura 

familiar caracteriza-se pela constante utilização da força de trabalho familiar, este 
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explicado pela estrutura agrária presente. O processo pelo qual foram criados os 

estabelecimentos ocasionou o predomínio das pequenas unidades de produção. 

Estes, por sua vez, devido à limitação de área, não apresentam necessidade de 

trabalhar com trabalhadores permanentes. 

 

 

4.9 A importância do cultivo para a reprodução da agricultura familiar 

 

Os atuais agricultores familiares produtores de porongos, praticaram em 

terras arrendadas, além do porongo outros cultivos, como o arroz e o milho. Em 

suas tentativas, buscavam realizar atividades que fossem menos penosas que os 

trabalhos com o porongo (muito manual) e possibilitassem minimamente o mesmo 

retorno financeiro em pequenos espaços, áreas de 10 a 20 hectares. Encontramos 

somente uma propriedade que, atualmente, ainda cultiva arroz para o mercado em 

terras arrendadas. 

No mais, estes cultivos, em sua maioria, foram abandonados, enquanto 

atividade comercial pelos altos custos de produção e o pequeno retorno 

possibilitado, mas preservam-se, cultivados nas propriedades que possuem áreas 

maiores, principalmente o milho, a fim de atender as demandas das famílias e de 

seus animais. 

Nessas tentativas, os agricultores, acima de tudo, procuram garantir sua 

reprodução e permanência no campo, a partir de pequenas áreas, sejam arrendadas 

ou não. No que se refere ao cultivo da soja, encontra-se uma família que, além dos 

porongos, dedica-se também a cultura de terras arrendadas. 

O cultivo dos porongos, por sua vez, mantém-se ao longo dos anos, na 

medida em que possibilita maior retorno de recursos financeiros em pequenas áreas 

de cultivo, uma vez que, 81% dos entrevistados, conforme apresentado 

anteriormente na figura 29 da página 132, cultivam áreas que vão até 15 hectares, o 

que viabiliza a continuidade da atividade. 

Todos os entrevistados salientam que o cultivo dos porongos e seu posterior 

pré-processamento exigem muito trabalho, mas é o que mais dá retorno financeiro, 

pois a comercialização é fácil, "com o porongo o retorno é garantido, a venda é fácil, 

nem precisa sair de casa, as agroindústrias batem em nossa porta" (DEPOENTE 3 

DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 
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As atividades agropecuárias desenvolvidas e que possibilitam a entrada de 

recursos aos agricultores familiares produtores de porongos podem ser verificadas 

na Figura 32. 

A partir da figura, verifica-se que a cultura do porongo é a única atividade 

econômica agropecuária desenvolvida por 71,5% do grupo pesquisado, estes não se 

sentem motivados a desenvolver outras atividades agrícolas comerciais. 

Os demais 28,5%, cultivam associado ao porongo, melancia, arroz, soja, 

ainda criam e comercializam aves nobres (pavões), gado de corte e terneiros. 

Destaca-se que neste grupo também estão inseridas as famílias pluriativas, como 

será apresentado posteriormente. 

As atividades agropecuárias associadas ao cultivo dos porongos ampliam a 

entrada de recursos. A cultura dos porongos associada a cultivos de soja/arroz 

ocorrem em terras arrendadas. O cultivo das melancias e a criação de gado em 

terras próprias, não ocorrendo a prática do arrendamento, são desenvolvidas nas 

unidades que possuem áreas superiores a cinco hectares. 

 

Figura 32- Atividades agropecuárias comerciais desenvolvidas pelos agricultores. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

A composição da renda das famílias proveniente das atividades 

agropecuárias pode ser visualizada na Figura 33. 
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Figura 33 - Renda proveniente das atividades agropecuárias. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Ao observar a figura, verifica-se que na composição da renda proveniente de 

atividades agropecuárias, a maior parte das famílias entrevistadas, 48% possui 

renda mensal de dois a três salários mínimos, destas, 80% cultivam porongos e 20% 

associam porongos com a criação gado de corte. Existe uma grande diferença 

econômica em relação à entrada de rendas agropecuárias nas propriedades 

entrevistadas, o que está diretamente relacionado à disponibilidade de recursos e 

terra. 

As famílias, com renda de 1 a 2 salários, representam 9,5%, sendo que 50% 

destes somente cultiva porongos, e os demais 50% associam a cultura do porongo 

com a melancia. 

O grupo composto por agricultores que possuem uma renda de 3 a 5 salários 

mínimos representam 28,5% do grupo, destes, 67% obtém a renda somente com o 

cultivo dos porongos e 33% na associação entre porongos/arroz e porongos/soja . 

Já aqueles com renda superior a 5 salários constituem 14% dos pesquisados, 

dos quais, 67% somente cultivam porongos e 33% associam porongos com criação 

de gado de corte. 

No que se refere à composição total da renda, os agricultores produtores de 

porongos são compostos por dois grupos: aqueles que possuem a renda somente 

proveniente das atividades agropecuárias compõem 76% do grupo, enquanto 

aqueles que as rendas resultam entre a justaposição das rendas de atividades 

agropecuárias e não agrícolas representam 24% do total. Os agricultores pluriativos, 

no momento da pesquisa, não informaram o valor das rendas advindas das 
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atividades não agrícolas, contudo salientaram que esta é secundária, sendo a 

proveniente do cultivo dos porongos maior e central para a reprodução da família, 

motivo pelo qual permanecem nessa atividade. 

Apesar da heterogeneidade das formas de acesso às rendas, as quais podem 

ser agropecuárias ou não agrícolas, as propriedades caracterizam-se 

essencialmente pelo cultivo dos porongos, o qual é representativo para os 

agricultores familiares.  

 

 

4.10 A comercialização dos porongos e das cuias brutas 

 

Dos agricultores pesquisados, dezoito realizam o pré-processamento e 

comercializam as cuias brutas, um (1) agricultor comercializa os porongos brutos na 

área de cultivo mesmo, sem proceder a colheita dos mesmos e dois (2) possuem 

agroindústrias familiares realizando todas as fases da cadeia produtiva. Em todos os 

casos, o agricultor é o único responsável pela comercialização, não havendo a 

presença de intermediários. 

Ressalta-se que, a cada safra, o valor recebido pela unidade do porongo in 

natura ou da cuia bruta pode alterar-se, o valor estipulado está diretamente 

relacionado à demanda existente entre a oferta/procura e a disponibilidade do 

produto. 

Para a comercialização, não é comum a prática da classificação das cuias 

brutas por tipo, encontramos somente uma unidade que realiza tal processo, as 

demais propriedades comercializam tudo junto, sem classificar a matéria prima, 

ficando a cargo do comprador, inclusive os custos do transporte das cuias brutas até 

a unidade que realizará o processamento final. Na Figura 34, é possível observar 

cuias brutas, classificadas por tipo, e as misturadas aguardando a comercialização. 

Os agricultores não possuem comprador fixo, comercializam seus produtos 

para quem pagar o que estão pedindo. Para definir o valor da unidade da cuia bruta 

a ser comercializada, estimam os custos referentes a despesas com arrendamento, 

insumos e serviços de terceiros, a esse valor atribuem mais 50%. Chegar a um valor 

exato apresenta-se, como um problema para 47% dos agricultores, já que não 

anotam os custos de produção. Enquanto o agricultor que comercializa os porongos 

in natura realiza o mesmo cálculo que os demais, porém não adiciona o serviço de 
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terceiros, em razão de não utilizá-lo. Comercializa o produto mediante pagamento a 

vista, num valor em média de R$0,70 a unidade. 

 

Figura 34 - Cuias brutas, a) classificadas tipo coquinho, b) misturadas. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

Não ocorre uma articulação entre os agricultores, a fim de definir os valores 

que serão cobrados pela unidade da cuia bruta. Geralmente, o preço cobrado pelos 

primeiros agricultores servem de referência aos demais. Essa desorganização entre 

os agricultores fragiliza o grupo, pois existe uma dificuldade em definir um valor 

mínimo e máximo cobrado pela unidade da cuia bruta, de acordo com suas 

características. Cada agricultor realiza a comercialização independentemente e o 

valor atribuído pela unidade resulta da negociação feita entre agricultor e 

agroindústria. 

Os agricultores que possuem disponibilidade de recursos, para garantir a 

próxima safra estipulam um valor pela unidade da cuia pré-processada a ser vendida 

às agroindústrias, este, frequentemente, não sofre alteração, caso a oferta esteja 

inferior ao valor estipulado, não comercializam, deixam as cuias depositadas em 

galpões, a fim de aguardar melhores propostas, as quais podem vir de compradores 

externos, inclusive de outros municípios. 

Já aqueles agricultores que não possuem condições financeiras tão 

favoráveis, comercializam suas cuias brutas por valores inferiores, pois necessitam 

de recursos, para pagar o arrendamento que garantirá o próximo cultivo. Essa 

fragilidade afeta diretamente os retornos obtidos, pois os agricultores acabam 

comercializando em média entre valores que oscilam de R$1,00 à R$1,20 à unidade, 

a b 
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valores inferiores comparados aos agricultores mais capitalizados que recebem pela 

unidade da cuia pré-processada, aproximadamente de R$1,20 à R$1,50. Isso 

mantém-se até o período em que o agricultor consegue minimamente capitalizar –

se, para garantir o próximo arrendamento de forma autônoma. 

Para adquirir as cuias brutas, os proprietários das agroindústrias familiares 

instaladas no distrito de Arroio do Só dirigem-se às residências dos agricultores 

familiares, onde negociam valores. No ano de 2016, as cuias brutas misturadas 

consideradas de boa qualidade62 foram comercializadas por 68% dos agricultores 

entre valores de R$1,40 à R$ 1,50 a unidade. Já para 32% dos agricultores, a 

qualidade da cuia bruta não foi avaliada como satisfatória e o valor recebido pela 

unidade ficou entre R$1,00 à R$1,20. O agricultor que realiza a classificação das 

cuias separando tudo por tipo e tamanho, tem mais trabalho, mas também agrega 

valor, os preços atribuídos dependem do tipo, formato e qualidade da cuia bruta, 

nesse processo recebem valores que oscilam de R$1,00 à R$3,50 pela unidade. 

Mediante às condições em que o agricultor produz, não é tão simples 

conseguir um produto final que atenda a todas as demandas do mercado e das 

agroindústrias. Muito da qualidade das cuias brutas deve-se aos cuidados e tratos 

culturais, realizados na área de cultivo. Porém nem tudo está sob o domínio do 

conhecimento do agricultor, pois baseiam-se em seus conhecimentos e também nas 

alterações que podem ocorrer durante o processo, a fim de um melhor resultado. 

Como exemplo cita-se a aplicação de fungicidas, o qual melhorou substancialmente 

a qualidade dos porongos. Antes a cuia ficava escurecida por dentro, agora 

conseguem um produto com melhor qualidade. Entretanto, as intempéries 

climáticas, excesso de chuva ou a falta dela em determinados períodos, também 

afetam a qualidade dos porongos e isso está além do domínio do agricultor. Quanto 

ao mais, de acordo com um depoente, "para as agroindústrias a cuia bruta do 

agricultor nunca está boa, ou é pequena, ou é grande, casco muito fino, formato 

inadequado, sempre acham um problema para baixar o valor da unidade" 

(DEPOENTE 7, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

As exigências das agroindústrias em relação à matéria prima, as cuias brutas, 

estão diretamente vinculadas ao tipo de mercado que atendem. Entre o distrito de 

                                            
62 A cuia bruta é considerada de boa qualidade quando seu casco é liso, sem manchas, sem furos, ou 
riscos, com tamanho e formato apropriado as exigências do mercado, bem cortada, limpa, seu interior 
deve possuir boa aparência e não deve possuir manchas.  
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Arroio do Só e o bairro Camobi, situado na área urbana do município, existem várias 

agroindústrias63 processadoras de cuias brutas, as quais trabalham com diferentes 

tipos e formatos de cuias e atendem diversificados mercados, tanto internos quanto 

externos, como será explicitado no sétimo capítulo. Essa diversificação torna-se um 

elemento positivo ao agricultor, já que permite maior comercialização como está 

evidenciado no relato do depoente. 

 

 

As agroindústrias trabalham com diferentes tipos de cuias, o que exige tamanho e 
formatos diferenciados, a unidade J quer cuias pequenas tipo coquinho, a F não 
trabalha com esse tipo de cuia, utiliza à média e a A da média para a pequena. 
Essa diversificação de tamanhos e formatos que as agroindústrias trabalham é 
positivo para os agricultores, pois no cultivo, apesar de escolhermos determinado 
tipo de porongo, geralmente o saco de touro, o mais aceito no mercado e melhor 
retorno financeiro, nasce de tudo, o que possibilita sua comercialização 
(DEPOENTE 16, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

 

 

Apesar do cultivo acontecer  diversificadamente, contendo porongos de todos 

os tipos e tamanhos, o agricultor tem autonomia em comercializar seus produtos 

com qualquer agroindústria. A comercialização ocorre simultaneamente com os 

trabalhos do pré-processamento, a medida que as cuias brutas ficam prontas, são 

comercializadas. Os diferentes tipos de matéria prima procurados pelas 

agroindústrias representam uma vantagem ao agricultor na hora da comercialização, 

uma vez que este dispõe de cuias de todos os tamanhos e formatos. 

As agroindústrias, por sua vez, procuram os agricultores que possuem a 

matéria prima que atenda a demandas específicas do mercado, ao qual estão 

vinculadas. Enquanto as que comercializam com municípios localizados na fronteira 

(Uruguaiana/Bagé/Santana do Livramento), e atendem as demandas externas, 

principalmente do Uruguai, buscam cuias pequenas, as quais podem possuir 

algumas imperfeições em seu casco, visto que, posteriormente, serão revestidas em 

couro no Uruguai. Já as que atendem ao mercado interno procuram agricultores que 

possuem cuias de porte pequeno/médio, lisas e de boa qualidade.  

                                            
63 Foram pesquisadas um total de doze agroindústrias familiares processadoras de cuias brutas, das 
quais, sete unidades localizadas no distrito de Arroio do Só e cinco agroindústrias localizadas no 
bairro Camobi. 
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O elevado número de agroindústrias instaladas no município de Santa Maria 

(RS) possibilita ao agricultor relativa tranquilidade em relação à comercialização de 

seus produtos, visto que a demanda das cuias brutas é maior relacionado à oferta. 

Pode-se dizer que existe uma relação de dependência entre agroindústria e 

agricultor, pois a agroindústria precisa da matéria prima fornecida pelo agricultor, a 

fim de ampliar seus mercados e vendas, enquanto o agricultor, a priori, de um 

mercado para seus produtos. Nesta rede, os papeis atribuídos a cada sujeito, sejam 

agricultores ou agroindústrias, são distintos. Contudo, o agricultor é o sujeito central 

dessa relação, pois cabe a ele a produção da matéria prima que permite a presença 

das agroindústrias. 

Não existe um processo de fidelização entre agricultores e agroindústrias, as 

cuias brutas de um único agricultor podem ser comercializadas em partes a várias 

agroindústrias, sejam localizadas em Arroio do Só, sejam as de Camobi, ou ainda 

comercializadas para pontos de vendas localizados nos municípios de 

Uruguaiana(RS) e Santana do Livramento (RS).  

Como as agroindústrias necessitam de grandes quantidades de matéria 

prima, no ano de 2016 foi elevada a procura pelas cuias brutas produzidas pelos 

agricultores. Naquele ano, os agricultores não comercializaram seus produtos com 

outros municípios, vide Figura 35. A produção destinou-se às agroindústrias de 

Arroio do Só e às localizadas no bairro Camobi.  

A partir da figura, observa-se que a maior parte dos agricultores realizam 

diversificadas relações de comércio. Constatou-se que 28,5% dos agricultores 

comercializaram com apenas uma agroindústria, aqueles que realizam vendas para 

duas agroindústrias representavam 33,5% dos agricultores e os que realizavam 

transações comerciais simultâneas com até três agroindústrias equivaliam a 38% do 

grupo de agricultores pesquisados. 

Todas as cuias brutas foram comercializadas no mercado interno, 

prioritariamente para as agroindústrias, os agricultores não realizam transações 

comerciais com o mercado externo. Também não existe, a priori, uma definição para 

qual agroindústria as cuias brutas serão destinadas antes do seu pré-

processamento.  
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Figura 35 - Relações de comércio entre agricultores e agroindústrias. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Destaca-se que anualmente essas relações podem alterar-se, uma vez que o 

agricultor não sabe qual tipo de porongo terá disponível na sua próxima safra. A 

procura pelas cuias brutas é crescente, o que tem ampliado as possibilidades das 

relações comerciais. Na Figura 36, visualiza-se o número de agroindústrias com que 

cada agricultor realiza as transações comerciais.  

 

Figura 36 - Transações comerciais entre agricultores e agroindústrias. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Os agricultores comercializam parte de sua produção com as agroindústrias 

que lhes transmitem maior confiança e atendem melhor seus interesses. 

A comercialização, com mais de uma agroindústria, pode ser considerada 

uma estratégia, a medida que o agricultor comercializa quantidades menores, tem a 

possibilidade de obter o retorno mais rápido, do que se vendesse tudo a uma 

agroindústria. Destaca-se que não existe uma relação entre a quantidade produzida 

e o número de agroindústrias com quem o agricultor realiza as transações 

comerciais. Como exemplo, citamos os agricultores 4 e 6, ambos comercializam 

conjuntamente com três agroindústrias, o primeiro 200.000 cuias brutas ao ano, e o 

segundo 30.000 unidades.  

A cada colheita novas relações estabelecem-se, os agricultores podem 

comercializar com as agroindústrias localizadas no distrito de Arroio do Só e/ou as 

de Camobi, como mostra a Figura 37, é possível observar o manifesto desse 

processo.  
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Figura 37 - Relação dos agricultores com as agroindústrias. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

As relações comerciais são mais expressivas com as agroindústrias 

instaladas no distrito de Arroio do Só. 38% dos agricultores comercializam seus 

produtos para estas unidades, 19% somente para as unidades localizadas no bairro 

Camobi e 43% comercializam com ambas. A opção pelas agroindústrias de Arroio 

do Só justifica-se pela facilidade de acesso e contato, já que estão no mesmo distrito 

de moradia do agricultor, assim como pelas relações de confiança estabelecidas.  

As maiores dificuldades encontradas em relação à comercialização referem-

se ao pagamento, pois receber à vista é um obstáculo para 67% dos agricultores. As 

agroindústrias pagam parceladamente, de maio até dezembro, o que é um problema 

ao agricultor, pois em julho é necessário ter o dinheiro, para pagar à vista o próximo 

arrendamento. Para 28,5%, não existe nenhuma dificuldade e para 4,5% o preço 

baixo recebido pela unidade. 

De acordo com os agricultores, a qualidade das cuias brutas comercializadas 

poderia melhorar, se houvessem pesquisas que buscassem aperfeiçoar a qualidade 

genética dos porongos. Trabalhar na instabilidade, sem saber o que vai nascer é um 

problema, e poder escolher o tipo de fruto que se colhe é o desejo que se manifesta 

entre 100% dos agricultores. A necessidade de insumos específicos ao cultivo e o 

acompanhamento contínuo da assistência técnica também são citados, como fatores 

que poderiam ampliar a qualidade dos porongos, assim como investimentos no 

cultivo. 

Em todo esse contexto, percebe-se a carência que os agricultores sentem em 

relação a pesquisas que os auxiliem e, consequentemente, o resultado destas 

materializem-se, enquanto prática favorável. No momento, visualizam, como o maior 
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problema, a genética das sementes, no entanto, apesar do cultivo ocorrer 

diversificadamente, ainda possibilita, de forma satisfatória, retornos que auxiliam na 

permanência do agricultor no campo.  

As agroindústrias também adaptaram-se à essa diversificação e, atualmente, 

todos os porongos pré-processados são comercializados. Essa diversificação 

também é benéfica ao agricultor, a medida que permite o acesso a distintos 

mercados cujos diferentes formatos de cuias brutas absorvem. 

A família do agricultor trabalha sozinha, sem apoio, sendo a única 

responsável pelo seu cultivo. A invisibilidade desse cultivo perante às instituições 

públicas inviabiliza, inclusive pesquisas, e torna inoperante a assistência técnica, 

mas também permitiu/permite que o grupo mantenha-se e reproduza-se, a partir dos 

conhecimentos que possuem, e com pouca interferência externa, conferindo-lhes 

maior autonomia, ao menos em relação ao domínio de suas próprias sementes. 

 

 

4.11 A produção de porongos e a presença da pluriatividade 

 

As famílias pluriativas são aquelas em que, pelo menos, um membro da 

família exerce alguma atividade fora da agricultura, a qual pode ocorrer dentro ou 

fora da propriedade, e monoativas aquelas que se dedicam somente às práticas 

agrícolas. Amparados em Schneider (2001, p.164), considera-se as atividades não 

agrícolas, aquelas tarefas que não implicam o envolvimento direto nos processos de 

cultivo da terra e manejo de animais. 

Para a população entrevistada, no que se refere à ocupação dos membros 

das famílias, prevalecem as propriedades que se dedicam prioritariamente à 

agricultura, enquanto as monoativas, encontra-se dezesseis unidades, nessa 

condição, o que representa 76% do total do grupo pesquisado. Essas famílias 

dedicam-se aos cultivos dos porongos, arroz, soja, melancia, milho, mandioca, os 

quais podem ocorrer simultaneamente. No que refere-se à composição, observamos 

que essas famílias são formadas por um grupo de integrantes variantes entre 3 a 6 

pessoas. 

As demais, cinco unidades equivalem a 24% e estão caracterizadas pela 

ocupação de algum membro da família em atividades complementares, o que 
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denomina a presença da pluriatividade entre o grupo. Ao pesquisar a composição 

dessas famílias, observamos que estas são formadas de 2 a 4 integrantes. 

Quanto ao número de pessoas da mesma família que trabalham nas 

propriedades, constata-se que as unidades cujos três membros dedicam-se às 

atividades e equivalem a 43%, já naquelas em que somente uma pessoa trabalha 

corresponde a 38%, e as com duas pessoas, a 19%.  

Salienta-se que, independente do número de pessoas, as quais dedicam-se 

às atividades com os porongos, os homens são os responsáveis pelo cultivo, manejo 

e colheita que ocorre entre agosto e março do ano subsequente. Já o trabalho da 

mulher, é requerido num momento posterior, na limpeza dos porongos, no pré-

processamento, o qual ocorre no local de residência da família entre os meses de 

abril a julho, podendo estender-se por mais tempo. Fatores que possibilitam a 

ocupação em outras atividades. 

As cinco famílias pluriativas, além das atividades agropecuárias, trabalham 

em atividades complementares, entre as quais destacam-se: trabalho nas 

agroindústrias de processamento de cuias, na indústria de bombas de chimarrão, na 

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária, na prestação de serviços e 

comércio. Duas famílias desenvolvem atividades para-agrícolas (pluriatividade 

interna), realizadas no interior das unidades em agroindústrias familiares de 

processamento final das cuias. Para as demais, três famílias, as atividades 

pluriativas são desenvolvidas fora da propriedade  caracterizando-se pela 

pluriatividade externa. 

No grupo dos pluriativos, internos e externos, estão presentes onze pessoas 

que realizam simultaneamente mais de uma atividade, associadas entre 

agroindústria/lavoura do porongo; indústria/lavoura do porongo, demais 

serviços/lavoura do porongo, dedicando horas parciais, de uma a duas horas diárias 

ao cultivo dos porongos. Em relação à composição/gênero observou-se que a 

presença dos homens nas atividades pluriativas é maior, pois estes representam 

57%, enquanto as mulheres constituem 43% do total. 

A faixa etária das famílias pluriativas, tanto interna quanto externa, pode ser 

visualizada a partir da Figura 38. Na composição das faixas etárias, as pessoas com 

idade entre 18 a 30 anos representam 27% dos pluriativos, as de 31 a 40 anos 

compõem 37% do grupo, sendo a faixa mais representativa, para os situados na 
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faixa dos 41 a 50 anos, o índice é de 9% e aqueles de 51 a 60 anos equivalem 

também a 27% do grupo. 

 

Figura 38 - Distribuição etária da população pluriativa interna e externa à 
propriedade. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Quanto à ocupação dos pluriativos, o grupo de 31 a 40 anos destaca-se pelo 

emprego nas agroindústrias familiares processadoras de cuias, trabalho  

desenvolvido, em sua maioria, por homens. Para os de 18 a 30 anos, as ocupações 

ocorrem na indústria de bombas de chimarrão e na prestação de serviços, sendo 

realizado em sua maior parte por mulheres. A faixa de 51 a 60 anos na prestação de 

serviços e agroindústria familiares processadoras de cuias, esse grupo é composto 

totalmente por homens. 

Os trabalhos desenvolvidos na indústria de bombas de chimarrão e nas 

agroindústrias familiares processadoras de cuias são realizadas no próprio distrito, 

não necessitando de maiores deslocamentos, oportunizando que os trabalhos com o 

cultivo dos porongos ocorram em horários paralelos ao trabalho formal. 

Entre os motivos citados pelo grupo, que os levaram a buscar e desenvolver 

atividades fora da agricultura, estão a garantia de renda e dos direitos, a partir da 

carteira de trabalho assinada, como pode ser observado na fala dos depoentes 15 e 

18. A constante necessidade de força de trabalho requerida pelas agroindústrias 

familiares locais também é um atrativo. No mais, o cultivo é simples, não requerendo 

modernas técnicas, desenvolve-se mesmo o agricultor dedicando horas parciais, de 

duas a três horas por dia, e nos finais de semana realizam tratos específicos que 

exigem maior tempo. 
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Trabalho a semana toda na industria de bombas, planto poucos hectares de 
porongos, assim não tenho muitos gastos com mão de obra e com o 
arrendamento, estes gastos pago a vista, é caro..., mas o retorno financeiro do 
porongo é bom, vale a pena.... Tiro férias da indústria no período da colheita, com 
a carteira assinada garante os direitos. A limpeza faço nos finais de semana com 
minha esposa, se precisar utilizo diaristas. A renda do porongo é maior que a do 
trabalho na industria, vale a pena... (DEPOENTE 15, Diário de Campo, 2016). 

 

A renda da agroindústria é complementar, ganho mais com os porongos. O 
trabalho na agroindústria é uma renda certa, também possibilita a aposentadoria, 
já que paga INSS posso usufruir de direitos. Contrato mão de obra para colher e 
limpar os porongos, o trabalho no cultivo é todo feito por mim. Me sinto muito 
satisfeito com a renda proveniente dos porongos e não tenho vontade de realizar 
outros cultivos. Nos porongos consigo associar o trabalho da agroindústria com o 
cultivo, e o retorno financeiro é bom. (DEPOENTE 18,Diário de Campo, 2017). 

 

 

Das 21 famílias de agricultores familiares entrevistados que cultivam 

porongos, cinco são pluriativas, ou seja, algum membro da família trabalha em 

alguma atividade extra-agricola. Apesar da pluriatividade estar presente nas famílias, 

continuam mantendo aspectos sociais e culturais que as identificam, enquanto 

unidade agrícola familiar. Os valores de uso, os conhecimentos, instrumentos de 

trabalho são utilizados para reproduzir a unidade de produção (PLOEG, 2006). 

A pluriatividade passa a ser adotada, como uma das muitas alternativas que 

historicamente o agricultor familiar utiliza, a fim de garantir sua permanência e 

sobrevivência. As estratégias podem ser exclusivamente agropecuárias, não 

agrícolas ou ambas, cada momento e/ou período histórico oferece possibilidades, as 

quais podem ou não ser utilizadas, os desejos da família e suas aspirações definirão 

os rumos a serem adotados. 

Para Carneiro (2009, p.176), a combinação de atividades não agrícolas com 

as agrícolas por membros da família é uma prática tão antiga no Brasil e no mundo. 

A autora enfatiza que o recurso às múltiplas atividades, para complementar a renda, 

não estaria rompendo com um padrão de reprodução social, ao contrário, seria uma 

maneira de exercer a condição de agricultor familiar, elemento perceptível entre os 

agricultores cultivadores de porongos. 

Nesse contexto, para os agricultores entrevistados, a pluriatividade  

apresenta-se, como uma estratégia de reprodução, a partir do momento em que 

possibilita a entrada de renda proveniente de atividades não agrícolas na unidade. 
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Uma alternativa utilizada sempre que necessário e não como uma passagem para o 

abandono das atividades primárias. A oportunidade de poder realizar as atividades 

no interior do próprio distrito de moradia das famílias configuram-se, como atrativa, 

assim como a flexibilidade de horários também contribui, especificamente, aqueles 

que estão empregados nas agroindústrias familiares, pois em períodos de menor 

demanda organizam seus horários, de maneira que possam realizar os tratos 

culturais na área de cultivo. 

Na composição da renda total das famílias, as remunerações provenientes 

das atividades pluriativas ocupam papel secundário, a renda originária do cultivo dos 

porongos é maior e central tanto às unidades familiares pluriativas, quanto às não 

pluriativas. 

 

 

4.12 A cooperativa 

 

No início dos anos de 1990, buscando melhores retornos na comercialização, 

nas condições de trabalho, no acesso a créditos e a mercados, um grupo de 

agricultores, organizou-se e com o auxílio do Projeto Esperança64 fundaram a 

primeira cooperativa de porongos do distrito de Arroio do Só. O processo iniciou com 

cinco associados, os quais beneficiavam e processavam o porongo. Buscavam 

agregar valor e, com isso, aumentar a renda dos agricultores. 

Nesse período, até 1990, a maior parte das famílias dedicavam-se ao cultivo 

do porongo, todos os vizinhos em maior ou menor escala produziam. O porongo era 

a planta que fazia o dinheiro para comprar o que não se produzia na propriedade 

(fala morador mais antigo do distrito, 2016). Toda a produção era cultivada no 

distrito, pois mesmo com a necessidade da rotação de áreas, havia terras 

disponíveis. Também  cultivava-se muito arroz, porém, esse era realizado em áreas 

de várzea, úmidas e os porongos em terras secas, não havendo concorrência de 

                                            
64 O projeto Esperança foi criado em1987, surgiu do estudo do Livro " A Pobreza e a Riqueza dos 
Povos" "A Transformação pela Solidariedade", do autor Africano Albert Tévoèdjeré. Na oportunidade, 
Dom José Ivo Lorscheiter, Bispo Diocesano de Santa Maria, baseado no livro desafiava a Cáritas-RS 
a criar e desenvolver os PACs (Projetos Alternativos Comunitários), como um novo jeito de construir o 
Desenvolvimento Solidário e Sustentável encontrar soluções para os grandes problemas sociais, 
entre eles o desemprego, o êxodo rural, a fome, a miséria e a exclusão social. O projeto atua em 
diversas frentes e procura promover, incentivar e construir o desenvolvimento urbano, rural e regional 
sustentável, com base nos princípios da solidariedade, cooperativismo alternativo, autogestão 
(COOESPERANÇA, 2017)  
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áreas pelas diferentes culturas. Esse processo começa a alterar-se com a inserção 

do cultivo da soja, o qual inicia por volta de 1995 e intensifica-se, no decorrer dos 

anos, ocupando prioritariamente as áreas anteriormente destinadas ao cultivo dos 

porongos. 

Até o ano de 1990, o distrito ainda não contava com as agroindústrias 

processadoras de cuias, dessa forma, os agricultores que buscavam um valor mais 

elevado pela unidade da cuia bruta percorriam, individualmente longas distâncias, 

para comercializar sua produção. As mesmas eram armazenadas em sacos, os 

agricultores locomoviam-se de trem ou ônibus, para levar seus produtos até as 

agroindústrias existentes em Camobi e nos municípios da fronteira do Brasil com o 

Uruguai, como São Borja (RS) e Uruguaiana (RS), havendo aqueles que 

comercializavam com os intermediários e atravessadores, recebendo menor valor 

pela unidade. 

A instalação da cooperativa foi formada no intuito de fortalecer e visibilizar os 

produtores de porongos, facilitar a comercialização, eliminar os atravessadores, 

acessar créditos para a aquisição de equipamentos, principalmente trator, pois, 

enquanto grupo organizado, poderiam comercializar maiores quantidades ao mesmo 

tempo, diluir os custos e dividir os lucros entre o grupo, o que acabaria por viabilizar 

a cooperativa.  

Os agricultores que faziam parte da cooperativa eram responsáveis por todo o 

processo produtivo, pelo beneficiamento e pelas vendas. Após dois anos de 

trabalho, em 1992, conseguiram construir a sede da cooperativa. Nessa fase, toda a 

produção era comercializada, principalmente, nos municípios de São Borja (RS), 

Cachoeira do Sul (RS) e Uruguaiana (RS). 

O projeto pretendia, paulatinamente, agregar todos os agricultores 

cultivadores de porongo à cooperativa. O agricultor teria mais tempo disponível na 

propriedade, para praticar outras atividades e mais autonomia, pois estaria 

organizado, enquanto um grupo coeso, o que lhe permitiria negociar igualitariamente 

o valor da unidade de cuia. A cooperativa passaria a representar os interesses 

coletivos do grupo e não os individuais. 

Contudo, apesar da capacidade inovadora do grupo em fundar a cooperativa, 

faltava-lhes a experiência em realizar o processamento final das cuias brutas e de 

comercializá-las, ou seja, ampliar mercados que absorvessem, de forma contínua, 

toda a produção, o que dificultava o pleno desenvolvimento da cooperativa. Os 
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agricultores possuíam saberes tradicionais, construídos historicamente, que lhes 

permitam cultivar porongos e fazer a sua limpeza, o pré-processamento, mas os 

conhecimentos necessários que possibilitassem a confecção de cuias finalizadas, as 

quais atendessem às demandas e padrões do mercado, necessitavam ser buscados 

e apreendidos. 

Todo ano, precisavam buscar compradores para as cuias, havia uma grande 

oferta de cuias no distrito, o que diminuía a demanda e, consequentemente, o valor 

da unidade comercializada. O acesso a mercados também era dificultado pela 

restrição de comunicação encontrada naquele momento, todo o negócio precisava 

ser realizado pessoalmente, quando um representante da cooperativa deslocava-se 

aos possíveis compradores.  

Segundo relato de um dos produtores mais antigos do distrito, todos esses 

elementos associados começaram a criar discordância entre o grupo, não havia 

consenso nas decisões. O espírito de coletividade também não estava presente, não 

se viam, enquanto uma cooperativa, e sim como produtores individuais, com 

interesses particulares, não conseguiam trabalhar em conjunto e tinham dificuldades 

em entender o significado e a função da cooperativa. No ano de 1995, um incêndio 

destruiu a sede da cooperativa, desarticulando os agricultores que passaram 

novamente a cultivar e comercializar individualmente. Desde então, nenhuma outra 

iniciativa foi instituída na criação e articulação de uma nova entidade coletiva. 

Naquela fase, também iniciou o processo de instalação das agroindústrias 

processadoras de cuias, a qual ampliou-se com o tempo, absorvendo toda a 

produção de cuias brutas do distrito. 

 

 

4.13 Artesanato com porongos 

 

As possibilidades de utilização do fruto são enormes, conforme Figura 39, um 

mesmo fruto pode ser utilizado, para a produção da cuia, ao artesanato, à 

alimentação de animais com as sementes, adubo ao ser triturado e incorporado no 

solo, entre outros. Para a confecção da cuia somente a parte superior do porongo é 

utilizada, o restante em média 50% do fruto é descartado. 

 



163 

 

 

Figura 39 - Diferentes destinações do porongo. a) porongo utilizado para a 
confecção de cuia; b/c) material descartado. 

 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Os porongos cultivados possuem distintas características no que se refere ao 

formato e ao tamanho. Nem todos possuem o padrão necessário à confecção das 

cuias. Porongos não uniformes resultam num grande volume de material descartado, 

gerando frequentemente as "montanhas de porongo" (Figura 40) que muitas vezes 

são queimadas. Com a instalação das agroindústrias, a quantidade de resíduos 

aumentou significativamente. 

Todavia, existe a possibilidade de reaproveitar os porongos que não possuem 

qualidade e a forma adequada, para a confecção das cuias, transformando-os em 

vários objetos derivados, possibilitando a entrada de renda extra para as famílias, 

além de viabilizar a diversidade produtiva. Dentro dessa perspectiva, insere-se o 

artesanato na comunidade. 

A comunidade participa de cursos de capacitação em artesanato com 

porongos, os quais, geralmente, ocorrem no próprio distrito e são oferecidos pela 

Prefeitura municipal de Santa Maria (RS), por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural (SDR), em conjunto com o Sistema SENAR/Sindicato Rural 

e a EMATER. Estes objetivam impulsionar a utilização da matéria prima abundante 

no distrito, incentivando a confecção do artesanato. O estímulo ao artesanato e sua 

posterior comercialização fazem parte de políticas públicas mais amplas, como as 

desenvolvidas no estado do Rio Grande do Sul65.  

                                            
65 Como a Lei estadual nº 13.518, de 13 de setembro de 2010 que institui o Programa Gaúcho de 
Artesanato (PGA) e cria o Comitê Gaúcho de Artesanato; a Lei estadual nº 13.516, de 13 de 
setembro de 2010 que constitui a Ação Estadual de Valorização do Artesanato no Estado do Rio 
Grande do Sul; a Lei estadual nº 12.784, de 13 de setembro de 2007 que cria a Semana Estadual do 
Artesanato e declara a data de 19 de março como Dia do Artesão. O PGA tem por missão incentivar 
a profissionalização dos trabalhadores que produzem artesanato e fomentar a atividade artesanal 

a b c 
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Figura 40 - Resíduos do pré-processamento. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Apesar da disponibilidade da matéria prima ser abundante e dos constantes 

cursos oferecidos, o artesanato, enquanto uma atividade econômica não se 

desenvolveu amplamente no distrito. As dificuldades encontradas à comercialização 

das peças constituem um dos principais obstáculos ao desenvolvimento dessa 

atividade. O distrito não possui atrativos turísticos, fica afastado do centro de Santa 

Maria e, de qualquer via, onde ocorra maior fluxo de pessoas/veículos, razão pela 

qual as peças produzidas enfrentam dificuldades de comercialização. 

Existem algumas iniciativas fomentadas pela Prefeitura Municipal de Santa 

Maria, sem custos ao agricultor ou artesão, que buscam abrir espaços na área 

urbana, para a comercialização de produtos artesanais e de origem rural, entre eles 

as feiras que ocorrem, em média duas vezes por semana e o Pátio Rural66. Porém 

estes espaços são pouco acessados pelas artesãs do distrito. 

Verifica-se que as agricultoras fazem o artesanato com os porongos, em 

algumas unidades visitadas, encontra-se diferentes artefatos confeccionados pelas 

                                                                                                                                        

com políticas de formação, qualificação e orientação ao artesão. Busca também a qualidade do 
produto artesanal e a abertura de espaços para a comercialização da produção artesanal (EMATER, 
2016). 

66 O Pátio Rural de Santa Maria é um evento realizado pela Prefeitura de Santa Maria, por meio das 
secretarias de Desenvolvimento Rural e a de Desenvolvimento Econômico Turismo e Inovação. É um 
espaço para a comercialização produção rural e agroindustrial dos produtores rurais de Santa Maria. 
No ano de 2017 foram realizadas duas edições (PREFEITURA DE SANTA MARIA, 2017). 
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mesmas dispostas à residência. Contudo, salientam que essas peças foram feitas 

no curso de artesanato, com os porongos, sendo considerado um trabalho que exige 

mãos hábeis e leveza, não sendo praticado no momento pelas mesmas, a fim da 

obtenção de renda. 

Desta forma, a utilização desses porongos é reduzida, entre os anos de 

2015/2016, encontramos somente uma artesã que confeccionava peças, com fins 

comerciais, algumas delas podem ser observadas na Figura 41.  

 

Figura 41 - Artesanato com porongos. a) casa de passarinho, b) porta utensílios, 
c) suporte para plantas. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2015/2016. 

 

 

Entretanto a artesã salientou que não trabalharia mais com os porongos, e 

passaria a dedicar-se à culinária, com produção de bolos e tortas, onde o retorno 

financeiro é maior pela constante busca do produto pelos moradores do distrito, 

conforme o depoimento:  

 

 

Consigo confeccionar qualquer peça que o cliente quer, vou na internet vejo um 
modelo, ou algo parecido e reproduzo nos porongos.... A matéria prima consigo 
toda aqui mesmo, sobra muito porongo na roça, os grandes, chamado de porongo 
louco, nunca são colhidos. Busquei ajuda para criar uma página, me falaram que 
seria bom, eu precisava mostrar meu trabalho para ampliar a comercialização das 
peças... Mas não obtive o resultado esperado, preciso de renda para me manter e 
comercializando uma ou duas peças ao mês não dá (Fala artesã, Diário de 
Campo, 2016). 

 

 

Os produtos destinam-se a atender, especificamente, o mercado local, não 

havendo muita saída, desestimulando os poucos que realizam. 

a b c 
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O capítulo evidencia os agricultores familiares produtores de porongos do 

distrito de Arroio do Só, como importantes sujeitos detentores do conhecimento e do 

saber fazer. Assim como o reconhecimento de que o cultivo dos porongos e seu 

posterior pré-processamento, ocorrem, a partir de uma base tradicional e são 

essenciais à reprodução socioeconômica dos agricultores familiares que esta 

atividade dedica-se.  

Na sequência, apresenta-se as diferentes fases que fazem parte do cultivo, 

pré-processamento e processamento final das cuias.  
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5.  DA SEMENTE AO PORONGO E DO PORONGO À CUIA: AS 

DIFERENTES FASES DO TRABALHO 

 

 

Com os agricultores familiares produtores de porongo do distrito de Arroio do 

Só, município de Santa Maria (RS), foi possível identificar as diferentes etapas que 

fazem parte do seu cultivo. Procurando compreender todas as fases e como ocorre 

o desenvolvimento, apresenta-se na sequência a descrição das atividades, as quais 

compreendem desde a semeadura até o pré-processamento do porongo/cuia. 

Em todas as unidades, as etapas referentes ao cultivo são semelhantes, a 

semeadura ocorre com a "terra limpa", são utilizadas, geralmente, solos drenados, 

"enxutos", propícios ao desenvolvimento do porongueiro. As diferenças dão-se 

basicamente pelo tamanho da área cultivada, local de cultivo e período em que 

plantam as sementes. O manejo é relativamente rudimentar, não havendo uso de 

irrigação.  

A pesquisa de campo evidenciou algumas situações de uso agronômico 

inadequado do solo, visto que a semeadura ocorre com a “terra limpa”, em terrenos 

acidentados, em um período que, na região de Santa Maria (RS), ocorre elevada 

precipitação pluviométrica, o que compromete o solo e o próprio plantio, pois o 

escoamento provoca erosão e lixiviação. 

O trabalho na lavoura é feito, prioritariamente, pela força de trabalho 

masculina, não sendo comum a presença das mulheres nas atividades do cultivo. A 

fase com maior volume de trabalho acontece de outubro a janeiro, quando os 

agricultores dedicam aproximadamente 12 horas por dia de segunda a sexta aos 

manejos do cultivo. Dependendo da condição climática e da necessidade, os 

trabalhos podem  estender-se aos finais de semana. 

As áreas de cultivo ocorrem, geralmente, em espaços não contínuos à 

propriedade do agricultor, sendo comum a prática de arrendamento de terras para a 

produção em diferentes distritos de Santa Maria e outros municípios, como é o caso 

de Restinga Seca, Cacequi, Formigueiro e São Sepé, todos situados na região 

central do Rio Grande do Sul. Porém todos os porongos colhidos são levados às 

propriedades dos agricultores familiares no distrito de Arroio do Só.  



168 

 

 

A busca por áreas de cultivo em outros municípios justifica-se pela dificuldade 

que os agricultores familiares produtores de porongo possuem em arrendar terras no 

distrito. O elevado valor cobrado pelo hectare impossibilita o arrendamento. Valor  

que aumentou significativamente, a partir da inserção da soja em Arroio do Só, o 

qual expandiu-se, circundando, inclusive, as poucas áreas restantes destinadas ao 

cultivo do porongo. O cultivo da soja dificulta aos agricultores familiares produtores 

de porongo. 

 

 

5.1 - Fases do cultivo do porongo 

 

No distrito de Arroio do Só, foi possível observar que os agricultores familiares 

produtores de porongos, iniciam o ciclo do porongo com as atividades relacionadas 

ao cultivo, a partir da primeira quinzena de agosto com o preparo da terra, conforme 

Figura 42, nessa fase, quando necessário, é aplicado defensivo agrícola (formicida) 

para o combate às formigas. 

 

Figura 42 - Preparo para terra. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

O trabalho de arar e preparar a terra é feito pelo próprio agricultor com a 

utilização do trator e do disco. Já o formicida, é colocado manualmente, o agricultor 

passa por toda a área de cultivo e verifica onde há ninhos de formigas, joga os 

grânulos e verifica, posteriormente, se estas foram eliminadas.  

Existe uma preocupação com as formigas, haja vista, que essas atacam as 

mudas do porongo, sendo consideradas pragas ao desenvolvimento da planta. A 

prévia eliminação possibilita que o cultivo desenvolva-se homogeneamente. Após 
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essas ações, o solo está apto, conforme Figura 43, a receber as sementes 

separadas e selecionadas no plantio anterior. 

 

Figura 43 - Solo preparado para receber as sementes. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

O solo é organizado em linhas de cultivo perpendiculares ao horizonte, como 

pode ser observado na Figura 44, as quais ficam numa distância de 

aproximadamente 2 metros entre uma e outra.  

Já as sementes, são plantadas permitindo que uma planta fique por volta de  

1,20 cm de distância da outra, possibilitando melhor desenvolvimento do 

porongueiro. Os ramos crescem sobre o solo, e esse espaçamento possibilita que o 

fruto desenvolva-se melhor, não sendo comum a utilização de curvas de nível, uma 

vez que a própria planta funciona como um obstáculo ao escoamento liberado da 

água. Além disso podem ser cultivadas apoiadas em treliças.  

 

Figura 44 - Solo em linhas. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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No final de agosto e inicio de setembro, ocorre o plantio das sementes com 

equipamentos agrícolas adaptados pelos próprios agricultores, conforme Figura 45. 

Para plantar as sementes e facilitar o cultivo, os agricultores familiares adaptaram 

uma plantadeira de milho, a qual remete ao solo em média de 5 a 6 sementes por 

cova. O mesmo equipamento também disponibiliza adubação química às plantas. 

Essas fases são realizadas pelo agricultor e membros de sua família, 

especificamente filhos.  

 

Figura 45 - Trator e implemento agrícola adaptado pelos agricultores de porongos 
para o plantio. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

A planta não tolera baixas temperaturas, por isso é plantada principalmente a 

partir de setembro, quando na região Sul do Brasil as temperaturas já estão mais 

amenas e as geadas são mais raras. As sementes que são plantadas em agosto 

podem demorar até 21 dias, para germinar, ou ainda germinar sem uniformidade. Já 

as plantadas, a partir de setembro, chegam a germinar em até cinco dias, segundo 

Figura 46, uma vez que o solo já está quente potencializando a germinação. 

Assim que as sementes germinam, inicia o processo de utilização de 

defensivos agrícolas, a fim de  combater insetos que atacam o cultivo. Inicialmente 

com a pulverização de inseticidas contra a chamada "vaquinha"67 (Diabrotica 

speciosa). Para isso, utilizam a máquina costal, o agricultor pulveriza 

                                            
67 Diabrotica speciosa é o nome científico de um besouro conhecido popularmente por vaquinha. Os 
insetos adultos danificam a parte aérea de diversas culturas, entre elas as cucurbitáceas, causando 
desfolha. Já as larvas alimentam-se das raízes, reduzindo a capacidade da planta em absorver água 
e nutrientes, tornando-as menos produtiva (VIANA, 2010, p. 1). 
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individualmente cada muda. Esse procedimento pode repetir-se quantas vezes for 

necessário, uma vez que o inseto ataca o cultivo, desde a germinação até a fase da 

colheita. Viana (2010) relata que o controle químico é o método mais utilizado e 

adequado, para o combate das várias espécies da Diabrotica.  

 

Figura 46 - Cultivo germinado. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Durante todo o ciclo produtivo, pode ocorrer a utilização de defensivos 

agrícolas, em média oito aplicações, feitas pelo agricultor, com uso do trator, 

buscando-se combater fungos e insetos que atacam a planta. Segundo os 

agricultores, no momento, não existem insumos específicos à cultura do porongo. 

Durante o período do cultivo, são realizados manejos simplificados, entre eles 

o desbaste das plantas e a capina manual, os quais ocorrem simultaneamente 30 

dias, após o plantio das sementes, sendo realizados frequentemente pela 

contratação de mão de obra temporária masculina.  

O desbaste das plantas consiste na retirada de plantas em excesso, conforme 

Figura 47. Visto que, quanto à semeadura o ideal é que não exceda 3 sementes por 

cova, o que nem sempre ocorre dada a precariedade do maquinário utilizado. 
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Figura 47 - Plantas em excesso. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Já a capina manual, é realizada com o auxilio de uma enxada, é praticada de 

forma individual, ou seja, não ocorre em todos os espaços do cultivo, somente no 

entorno das mudas, conforme Figura 48. Esse processo permite que as mudas 

desenvolvam-se melhor, já que não disputam nutrientes com outras plantas em suas 

imediações. 

Posteriormente, cerca de 45 dias após o plantio, já na metade do mês de 

outubro, realiza-se a adubação química de manutenção e a limpeza mecânica da 

área do cultivo dos porongos. As duas atividades são realizadas sequencialmente. 

Todo o trabalho é realizado exclusivamente pelo agricultor familiar. 

 

Figura 48 - Muda de porongo após capina manual. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Inicialmente o agricultor dispõe a adubação em toda a área de cultivo. Utiliza 

trator e uma semeadora de milho adaptada, conforme Figura 49. O adubo é 

pulverizado pela semeadora.  

 

Figura 49 - Semeadora utilizada para a adubação química. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Na sequência, ocorre a limpeza mecânica de toda a área de cultivo, a qual 

consiste na retirada das plantas invasoras (daninhas), conforme Figura 50. Para a 

realização desse trabalho, o agricultor utiliza o trator e uma capinadeira.  

 

Figura 50 - Cultivo de porongo recebendo limpeza mecânica. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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O movimento que a carpideira faz, além de limpar o terreno, possibilita que o 

adubo seja incorporado homogeneamente ao solo. A mesma possui quatro discos 

no lado esquerdo e direito, um vão na parte central, permitindo que somente sejam 

roçadas as áreas adjacentes as mudas do porongo, segundo Figura 51. 

 

Figura 51 - Limpeza do cultivo do porongo com a carpideira. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Após dois meses e meio, no inicio de novembro, é realizada uma nova 

aplicação de adubo, defensivos agrícolas e fungicida. O agricultor faz uma única 

solução com os três componentes, os quais são pulverizados nas mudas, com o 

auxilio da máquina costal. Nessa fase, as mudas do porongo crescem em média 20 

cm ao dia, já apresentando as primeiras flores, segundo observado, a partir da 

Figura 52.  

 

Figura 52 - Mudas de porongos com as flores. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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A partir desse período, o cuidado é redobrado com o uso dos defensivos, 

procurando não eliminar os insetos responsáveis pela polinização da lavoura. As 

lagenarias possuem flores femininas e masculinas separadas em uma mesma 

planta, exigindo a polinização por insetos, geralmente as abelhas e mariposas 

transferem o pólen (SEEDMAN, 2015, p.1)  

Ao final do mês de novembro, as mudas já apresentam frutos pequenos e 

grandes, assim como muitas flores, conforme Figura 53. A floração em períodos 

alternados possibilita que uma única planta desenvolva simultaneamente flores, 

frutos pequenos e grandes.  

 

Figura 53 - Mudas de porongo com flores e frutos. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Nessa fase, ocorre uma nova aplicação de adubo, defensivos agrícolas e 

fungicida. Toda vez que chove, existe a necessidade de reaplicar esses insumos. O 

excesso de água em um pequeno intervalo de tempo ou mesmo os temporais 

causam problemas às folhas, às flores e aos frutos, enquanto em fase de 

crescimento, propiciando o aparecimento e desenvolvimento de fungos. Os ramos, 

desde novembro, já cobrem parte significativa do solo, como pode ser observado a 

partir da Figura 54. 
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Figura 54 - Solo coberto pelos ramos do porongueiro. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Em dezembro, observou-se que parte da área da lavoura de porongos foi 

afetada pelos defensivos agrícolas, aplicados em cultivos do soja que estão nas 

áreas adjacentes ao cultivo do porongo. As folhas afetadas ficam amareladas e 

enrugadas, vide Figura 55, exigindo do agricultor uma nova aplicação de adubo 

folhar, buscando recuperar e fortalecer as folhas afetadas, garantindo a energia 

necessária, para a produção dos frutos.  

 

Figura 55 - Cultivo de porongo com folhas enrugadas e amareladas. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Ao final de dezembro, os frutos estão com formato adequado à confecção das 

cuias, conforme Figura 56. Nessa fase, ainda ocorre o crescimento dos frutos. O 
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maior trabalho, neste momento, ao agricultor é monitorar o cultivo controlando o 

ataque de insetos e fungos. 

 

Figura 56 - Porongo com formato adequado para a confecção da cuia. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

A partir de janeiro, o cultivo começa a apresentar novos aspectos, os ramos 

começam a secar, a maior parte dos frutos já estão formados, conforme Figura 56. 

Os agricultores, que podem, acabam deixando os frutos na área de cultivo por mais 

tempo, (até o final de março), como os frutos desenvolvem-se em diferentes fases, 

nesse período, ainda há frutos em fase final de formação.  

 

Figura 57 - Cultivo de porongo. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

 

Já ao final de fevereiro, inicio de março, os ramos estão totalmente secos, os 

frutos começam a secar, mudando de cor, conforme Figura 58. Nesta fase, os frutos 

já estão aptos para a colheita, a qual ocorre em uma única vez.  
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Figura 58 - Porongo apto para a colheita. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2017. 

 

Em algumas propriedades, a colheita inicia no final do mês de janeiro, 

podendo estender-se até abril, quando o porongo fica totalmente maduro e pronto 

para ser colhido. Os agricultores que têm a possibilidade de deixar os porongos até 

final de março ou inicio de abril na lavoura aproveitam mais o cultivo, colhendo frutos 

uniformes/homogêneos e com melhor qualidade de casco. Essa prática é pouco 

comum aos agricultores que cultivam no distrito de Arroio do Só, assim como para 

os que cultivam nos demais municípios, onde as colheitas ocorrem no mês de 

fevereiro em decorrência do fim do período de arrendamento que em média são seis 

meses. Em março e abril é o período em que realizam o transporte de toda a 

produção de colheita para o distrito de Arroio do Só. As áreas são arrendadas por 

seis meses, sendo posteriormente utilizada para outros cultivos.  

Toda a colheita é feita manualmente, ocorrendo a contratação de mão de 

obra temporária, prioritariamente masculina. Destaca-se que, na colheita, os 

trabalhadores, com base na sua experiência, fazem uma seleção dos frutos 

considerados aptos à produção de cuias. Os frutos inadequados, geralmente, devido 

à forma e tamanho, permanecem na própria lavoura, servindo de nutrientes, após o 

processo de nova preparação do solo, para a produção subsequente, geralmente 

pastagens. 

Segundo os agricultores, é possível colher de 6.000 a 10.000 mil porongos 

por hectare. Essa diferença ocorre pelo tipo de terreno em que as sementes são 

plantadas, a qualidade do solo e as condições do tempo. A produção do porongo 
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exige solos mais pedregosos, com melhor drenagem, onde ele consegue se 

estruturar (BERNICH, 2013).  

Os agricultores que cultivam no distrito de Arroio do Só colhem de 5.000 a 

7.000 porongos por hectare. Já os que cultivam em outros municípios (Cacequi, São 

Sepé, Formigueiro, etc...) chegam a colher até 10.000 porongos por hectare. Essa 

diferença ocorre pela fertilidade e tipo de solo encontrado nesses municípios, os 

quais não possuem a cultura do porongo. Como em Arroio do Só o cultivo ocorre, 

segundo os entrevistados, no mínimo, há 60 anos, razão pela qual já sofrem com o 

desgaste da fertilidade natural, pois o cultivo extrai muitos nutrientes do solo, o que 

exige a prática do pousio. As áreas destinadas ao cultivo dos porongos, após a 

colheita, ficam por três anos em repouso, sendo utilizadas unicamente para o cultivo 

de pastagens, permitindo assim que esta recupere-se. 

Ao final do período da colheita, na segunda quinzena de março, o ciclo do 

cultivo do porongo  encerra-se, iniciando uma nova fase: a do transporte dos frutos 

para as propriedades dos agricultores, local em que recebe o pré-processamento, 

como será apresentado a seguir.  

 

 

5.2 Do porongo à cuia bruta 

 

Nas unidades familiares dos produtores do distrito de Arroio do Só, foi 

possível identificar as fases necessárias pelas quais o porongo passa até chegar à 

cuia bruta, também denominada de cuia pré-processada. Todos os frutos colhidos 

são levados até a propriedade do agricultor, local onde fica depositado, aguardando 

a limpeza. 

A partir do momento em que os porongos estão armazenados na propriedade, 

iniciam-se os trabalhos para sua limpeza, os quais são realizados prioritariamente 

pela família do agricultor, com o auxilio da força de trabalho temporária contratada, a 

qual pode ser masculina e feminina, dependendo da disponibilidade da mesma.  

O período pós-colheita, quando da secagem, demanda cuidados especiais, 

pois é comum o porongo encolher ou retorcer, inviabilizando-se sua 

comercialização. 

Nas fases referentes ao cultivo, os trabalhos são realizados prioritariamente 

por mão de obra masculina, efetuadas pelo agricultor e pela contratação de força de 
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trabalho temporária. É pouco comum a presença das mulheres nos trabalhos e 

manejos do cultivo. Já nas etapas subsequentes, a partir do momento em que o 

porongo é armazenado na propriedade, é frequente a presença das mulheres em 

todas as atividades. Essas dedicam-se as mais diversas atividades que possibilitam 

a mudança do porongo, enquanto fruto, para uma cuia bruta.  

Geralmente os porongos colhidos são encaminhados às propriedades até o 

mês de abril, podendo ficar por até três anos armazenados, desde que estejam 

cobertos por lona e protegidos do sol para não rachar. Os trabalhos de limpeza já 

iniciam em abril, podendo continuar até o inicio do próximo cultivo, ou seja, agosto 

do ano sequente.  

Nas unidades em que ocorre a contratação da força de trabalho temporária, 

os trabalhos com o pré-processamento duram em média de três meses, de março a 

maio. Já nas unidades em que todo o trabalho é realizado pela própria família, pode 

entender-se até o inicio do próximo cultivo.  

O cultivo e seu pré-processamento mantém o agricultor familiar ocupado o 

ano todo: de agosto a fevereiro do ano seguinte na plantação e de março a julho na 

propriedade fazendo o pré-processamento. 

No que se refere às etapas realizadas no pré-processamento, em todas as 

unidades os processos são semelhantes. Uma unidade diferenciou-se das demais, 

por adicionar duas fases a mais, a fervura dos porongos e a separação das cuias 

brutas por tipo. A agricultora separa as cuias brutas por tipo, tamanho e qualidade 

do casco. No processo de separação, consegue comercializar a um preço mais 

elevado as de melhor qualidade.  

Já ferver os porongos, pode possibilitar melhor aparência e textura ao casco. 

Os frutos fervidos são aqueles colhidos ainda no mês de janeiro, com o casco na cor 

verde, mas maduro. No período da colheita, a experiência e o conhecimento do 

agricultor e das pessoas que se dedicam à colheita são essenciais, pois dá-se uma 

batida em cada unidade, a fim de ver se esta maduro, a partir do som que emite 

conseguem distinguir o maduro do verde.  

Atualmente, pelo trabalho que exige, já não é muito praticado no distrito. Os 

agricultores preferem deixar os frutos secar na lavoura, colher todos juntos, já com o 

casco na cor da cuia tradicional, quando o cabo que sustenta o fruto resseca e o 

porongo é considerado maduro, apto à colheita. Outra questão relevante, levantada 
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pelos entrevistados, é que não há diferença no valor recebido pela unidade da cuia 

bruta fervida da não fervida.  

 

 

5.2.1 Fases do pré-processamento do porongo 

 

Ao final do mês de março/abril, o transporte dos porongos até as 

propriedades dos agricultores está finalizado, quando inicia-se um novo ciclo, o do 

pré-processamento, ou seja, o trabalho que possibilitará a transformação dos 

porongos em cuias brutas, conforme Figura 59. 

 

Figura 59 - Do porongo a cuia bruta. 

 
Fonte: trabalho de campo, 2016. 

 

No período compreendido entre março e junho, quem passa pelo distrito 

observa uma paisagem diferenciada, as "montanhas de porongos", conforme Figura 

60, impressionam pelo volume e pela quantidade de unidades depositados nas 

propriedades. Os porongos são colocados intencionalmente ao lado das residências, 

pois todo o pré-processamento é realizado nesse espaço, prioritariamente pela 

família do agricultor. O trabalho é realizado manualmente, com o auxilio de 

equipamentos rudimentares adaptados pelos próprios agricultores. 

 

 



182 

 

 

Figura 60 - Montanhas de porongo. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Nesta fase, o agricultor também seleciona os porongos considerados aptos 

para a extração das sementes a serem utilizadas no próximo cultivo. 

Frequentemente, escolhem os que possuem espessura e tamanho ideal a 

atenderem às exigências do mercado.  

As sementes são extraídas, geralmente 60 dias após a colheita, durante esse 

período é recomendado que o fruto fique guardado na sombra. Após a extração, 

ocorre a limpeza e a secagem. Posteriormente, são armazenadas dentro de sacos e 

pendurados em espaços, onde permanecem livres do acesso de roedores, segundo 

Figura 61.  

 

Figura 61 - Sementes de porongo armazenadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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As sementes utilizadas são obtidas pela seleção realizada pelos próprios 

agricultores, fundada em saberes tradicionais historicamente construídos, nos quais 

ganham destaque critérios como: formato, tamanho, espessura e textura do casco. 

 Essa seleção é feita ao final de cada colheita, permanecendo armazenada 

para a futura semeadura. Cada agricultor é responsável pela produção de suas 

próprias sementes, não sendo comum relações de troca e nem de comercialização 

das sementes. Alguns cuidados são essenciais, a fim da obtenção de sementes 

qualificadas, como a época certa para a sua extração, que o fruto deve ficar 

guardado na sombra, durante esse período, e precisam fazer a limpeza das 

sementes. 

Ressalta-se que nem todos os porongos que chegam a propriedade do 

agricultor conseguem ser aproveitados. Estima-se que o percentual de perda chegue 

a 10% do total colhido. Muitos quebram, na fase do pré-processamento, por 

possuírem um casco muito fino, outros ficam rachados/trincados pela ação do sol, 

ou com furos na camada externa/interna ocasionada pela ação dos insetos, 

inviabilizando sua comercialização. 

O pré-processamento inicia com o corte na parte superior do porongo, a qual 

é utilizada para a confecção da cuia, conforme Figura 62, o restante, a parte inferior, 

em média 50% do fruto é descartado.  

 
Figura 62 - Porongo utilizado para a confecção da cuia. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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As possibilidades de utilização do fruto são enormes, um mesmo fruto pode 

ser utilizado à produção da cuia, ao artesanato, à alimentação de animais "porcos e 

galinhas" com as sementes e adubo ao ser triturado e incorporado ao solo. 

Para cortar os porongos, os agricultores utilizam uma serra, como pode ser 

observado a partir da Figura 63. O trabalho é feito pelo agricultor familiar, não sendo 

comum a prática da contratação de mão de obra temporária para essa atividade.  

 
Figura 63 - Serra utilizada para cortar porongo. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 
Na sequência, retiram-se as sementes e o bagaço (desbagaçar), trabalho 

feito com uma colher adaptada, conforme Figura 64. Essa atividade pode ser 

realizada por qualquer membro da família que estiver com disponibilidade de tempo, 

inclusive mulheres, adolescentes e crianças.  

 
Figura 64 - Extração das sementes. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

É comum a prática da utilização da força de trabalho temporária, para 

desbagaçar, principalmente, quando tem-se a necessidade de limpar uma grande 
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quantidade em um curto período de tempo. A pessoa é contratada por empreitada, 

ou seja, recebe por milheiro desbagaçado por dia. Quem possui experiência 

consegue limpar até 2000 unidades ao dia, num intervalo de oito horas de trabalho.  

Após a extração das sementes, retira-se o talo do porongo, conforme Figura 

65. Esse trabalho é feito prioritariamente pela família com a utilização de uma faca. 

É comum os filhos realizarem essa atividade. 

 
Figura 65 - Retirada do talo do porongo. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Sequentemente, limpa-se toda a parte externa da cuia bruta com o auxílio de 

uma máquina adaptada e uma palha de aço, segundo Figura 66. Coloca-se o bocal 

dentro da cuia, essa prende e gira, por fora o agricultor segura com uma palha de 

aço, a qual vai girando e limpando a superfície externa da cuia. A limpeza é 

necessária, para retirar toda a sujeira que fica no casco. Esse trabalho, geralmente, 

é realizado por toda a família, dependendo da disponibilidade de cada membro. 

 

Figura 66 - Limpeza externa da cuia bruta. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Posteriormente, as cuias brutas são mergulhadas em um tanque com água, 

de acordo com a Figura 67, para a retirada da sujeira e do pó, trabalho esse também 

feito pela família do agricultor familiar.  

 

Figura 67 - Cuias mergulhadas tanque de água. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Após esses processos, a cuia é levada ao girau, a fim de iniciar a secagem. 

Inicialmente, é posicionada com o bocal para baixo, facilitando o escoamento da 

água, conforme Figura 68. Todo o trabalho é realizado pela família do agricultor 

familiar. 

 

Figura 68 - Cuia secando no girau, com o bocal para baixo. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Ao final do dia, se não chover, todas as cuias são dispostas com o bocal para 

cima, conforme Figura 69, e assim ficam até estarem completamente secas, fase 

que pode prolongar-se de dois a vinte dias. Nos dias quentes, chegam a secar em 

até dois dias, já no inverno, dias chuvosos ou com muita umidade podem demorar 

até 20 dias. Durante a noite ou quando chove, são cobertas por lonas pretas.  

 

Figura 69 - Cuias no girau bocal para cima. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Se as cuias forem retiradas do girau antes de estarem completamente secas, 

podem ficar mofadas em sua superfície externa e interna. O mofo externo é possível 

retirar com o auxílio de uma palha de aço, já o interno inviabiliza sua 

comercialização, pois internamente a cuia é porosa e acaba absorvendo a coloração 

escura proveniente do mofo, o que afeta sua qualidade. 

Assim que as cuias secam, são levadas a galpões. Local em que ficam 

armazenadas aguardando a comercialização, vide Figura 70. Em determinadas 

ocasiões, compradores dirigem-se até a propriedade e selecionam as cuias brutas 

que desejam, frequentemente, utilizadas para a pirogravura. Nessas ocasiões, os 

agricultores comercializam em média a unidade por R$ 4,50, porém essa é uma 

prática pouco frequente. 

Os agricultores não classificam as cuias brutas por tipo, pois comercializam 

todas as unidades misturadas. Salientam que com a triagem conseguiriam negociar 

somente as de melhor qualidade, como as que possuem casco liso, sem manchas, 
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do tipo saco de touro e as de tamanho adequado para as atuais demandas do 

mercado, ou seja, de porte pequeno/médio. 

 

Figura 70 - Cuias brutas aguardando a comercialização. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Ao deixarem as cuias de diversos tamanhos e formatos misturadas, 

comercializam todo o estoque, mesmo ganhando um valor inferior pela unidade, em 

média R$ 1,50, se comparado com a selecionada, ainda consideram ser positivo. 

Pois vendem às agroindústrias todas as cuias brutas ao mesmo preço, não ficando 

com produto estocado na propriedade.  

Porém, se a qualidade estiver comprometida impossibilitando seu 

processamento, o comprador retorna a propriedade do agricultor e realiza a troca 

das unidades danificadas. Neste processo, o comprador dirige-se ao girau e escolhe 

outras cuias brutas, geralmente, escolhe as que possuem melhor qualidade e o 

formato adequado para a comercialização. O agricultor não considera isso um 

problema, uma vez que muitas unidades comercializadas com as agroindústrias vão 

trincadas e com pequenos defeitos em seu casco.  

As cuias brutas foram comercializadas com as agroindústrias no ano de 2015 

a um valor que oscilava entre R$ 1,00 e R$ 1,20 a unidade. Já em 2016, alcançou 

um valor entre R$ 1,20 a R$ 1,50 a unidade. Em 2017, a unidade foi comercializada 

por valores que estavam entre R$1,30 à 1,50. A diferença do valor recebida por 
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unidade depende da qualidade e do tipo de cuia bruta68. O agricultor que realiza 

acompanhamento e manejos constantes em seu cultivo consegue produzir porongos 

de melhor qualidade e em razão disso consegue alcançar melhor preço para a 

unidade da cuia bruta. 

As agroindústrias conhecem os agricultores que produzem cuias brutas de 

boa qualidade, a matéria-prima desses agricultores é disputada pelas agroindústrias, 

localizadas no distrito de Arroio do Só e pelas localizadas no bairro Camobi.Esses 

agricultores, geralmente, no inicio de abril já possuem lotes de cuias brutas prontas 

para a comercialização. São estes também quem determinam o valor que a 

agroindústria pagará pela unidade a cada ano. Não ocorrem conversas ou acordos 

entre os agricultores, cada agricultor comercializa o seu produto de forma 

independente.  

Contudo, o primeiro valor negociado no ano serve de referência aos demais. 

Para saber o valor que a unidade será comercializada, o agricultor considera a 

qualidade do seu produto, os custos com o arrendamento, com os insumos, com 

combustível e com a contratação da força de trabalho temporária. Se as despesas 

foram iguais de um ano a outro, o valor utilizado no ano anterior mantém-se. É 

necessário destacar que esses dados de natureza financeira são pouco precisos, 

uma vez que não há o habito de registro em planilha de custos decorrendo esse 

cálculo basicamente da memória do agricultor. 

A comercialização das cuias brutas e a posterior entrada dos recursos 

financeiros são essenciais, para que o agricultor consiga realizar o 

autofinanciamento do próximo cultivo. Tendo em vista, que os mesmos precisam 

arcar com todos os custos relativos ao processo produtivo e de pré-processamento. 

Os agricultores referem que há uma reduzida participação do sistema bancário, visto 

que a concessão de créditos e financiamentos para essa atividade é quase 

inexistente. 

Após a cuia bruta receber o processamento final é vendida a centros de 

distribuição, sendo comercializada ao consumidor final a valores que variam entre 

R$ 15,00 e R$50,00, dependendo do acabamento que recebe. A partir da Figura 71, 

é possível visualizar duas cuias brutas, tipo "saco de touro" e na sequência seu 

aspecto, após receber o processamento final. 
                                            

68 A cuia bruta denominada pelos agricultores de "Saco de touro" é a mais comercializada, sendo a 
preferida pelas agroindústrias pela boa aceitação que possui no mercado consumidor.  
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Figura 71 - Cuias brutas a processadas. a) cuias brutas, b)cuias processadas. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016.  

 

Não é recorrente a comercialização das cuias processadas direto ao 

consumidor final no distrito de Arroio do Só e nas agroindústrias de Camobi, área 

urbana do município de Santa Maria (RS). Contudo, quando pessoas dirigem-se às 

unidades é possível adquirir os produtos.  

A seguir apresentaremos as diversas fases pelas quais a cuia bruta passa até 

chegar ao produto final. 

 

 

5.3 A transformação das cuias brutas em cuias processadas pelas agroindústrias 

familiares 

 

Nas agroindústrias processadoras de cuias brutas do distrito de Arroio do Só 

e nas sediadas no bairro Camobi, foi possível identificar as diferentes etapas pelas 

quais a matéria prima, a cuia bruta, passa até chegar a fase final, a cuia processada  

Em todas as unidades, as etapas referentes ao processo de 

transformação/manufatura da matéria prima são semelhantes, as diferenças dão-se 

basicamente pelo tipo de cuia processada (pequena, media e grande), pelo 

acabamento, volume processado e o mercado consumidor, o qual pode ser interno 

ou externo. 

Quanto às fases do processamento realizado pelas agroindústrias, constatou-

se que todo o trabalho é feito de forma manual, com a utilização de equipamentos 

rudimentares, adaptações feitas ao longo dos anos, pelos trabalhadores das 

a b
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agroindústrias que auxiliam na confecção das cuias. Existe uma sequência nas 

atividades realizadas, que vão desde a classificação das cuias brutas até o 

acabamento final, quando a cuia passa por distintos equipamentos (torno, broca, 

cônico, maçarico,etc..). Contudo, é essencial a utilização da força de trabalho 

humana.  

Os equipamentos rudimentares auxiliam nas fases do processamento final da 

matéria prima, permitindo, ao longo dos anos, a ampliação das unidades 

processadas, contudo ainda é grande a necessidade da mão de obra para todo o 

processo. 

 

5.3.1 Fases do processamento da matéria prima pelas agroindústrias  

 

Das agroindústrias pesquisadas, duas se diferenciaram das demais. A 

primeira pelo tipo de cuia processada, pois trabalha exclusivamente com a do tipo 

média/grande, a qual já é adquirida classificada, e pela origem da matéria prima, a 

qual é comprada de uma agroindústria sediada na área urbana de Santa Maria - RS. 

São utilizadas cuias brutas, ou seja, somente a parte destinada a confecção das 

cuias, sem limpeza interna/externa e acabamentos. Na agroindústria não se 

encontram grandes estoques de matéria prima, o proprietário vai adquirindo na 

medida em que os pedidos chegam. 

A segunda agroindústria se diferencia das demais pois cultiva a sua própria 

matéria prima. Somente compra dos agricultores familiares produtores de porongo 

do distrito de Arroio do Só as cuias brutas do tipo coquinho e panela, as quais se 

destinam exclusivamente a atender as demandas do mercado externo, 

especificamente do Uruguai. Também se destaca pelo cultivo um tipo de porongo 

diferenciado o "gajeta", como pode ser observado a partir da Figura 72. Esse tipo de 

porongo não é comumente cultivado pelos agricultores do distrito de Arroio do Só, as 

sementes vieram do Uruguai (Montevidéu).  

Nas demais, toda a matéria prima vem misturada também na forma de cuias 

brutas, a qual é adquirida de produtores do distrito de Arroio do Só, que se dedicam 

ao cultivo e pré-processamento do porongo. As agroindústrias trabalham com 

estoques da matéria prima, contudo vão adquirindo na medida em que os pedidos 
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vão chegando. A aquisição ocorre o ano todo e o grande volume de matéria prima 

disponível no distrito permite tal prática. 

 

Figura 72 - Porongo tipo gajeta. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Todo o material chega as agroindústrias e fica armazenado em determinados 

espaços aguardando a fase da classificação, conforme Figura 73. A 

responsabilidade pelo transporte da matéria prima até as unidades de 

processamento é partilhado entre as agroindústrias e os agricultores.  

 

Figura 73 - Cuias brutas em depósito de uma agroindústria. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

Na sequência são classificadas e separadas por tipo e tamanho. Comumente 

são encontradas no distrito de Arroio do Só os tipos coquinho, panela, tradicional e 

saco de touro. O trabalho de classificação é feito prioritariamente por mão de obra 
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masculina. Na Figura 74, é possível observar as cuias brutas do tipo coquinho e 

panela. 

 

Figura 74 - Cuias brutas classificadas. a) tipo coquinho, b) tipo panela. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

As cuias do tipo coquinho e panela apresentam porte pequeno, são 

destinadas prioritariamente para o mercado externo como Uruguai, Argentina, 

Paraguai e Chile. Nesses Países o chimarrão é tomado individualmente, cada 

pessoa que adere ao hábito carrega sua própria cuia e garrafa térmica, fato que 

justifica a opção pelas cuias de porte pequeno. Também são comercializadas, em 

menor escala, no Brasil. 

Já as cuias do tipo tradicional e saco de touro são cuias que vão do porte 

pequeno ao médio, sendo comercializadas especialmente no mercado interno, em 

todas as regiões do Brasil. O brasileiro, por sua vez, possui o hábito de partilhar o 

chimarrão em rodas de conversas, sendo necessário uma cuia que acople uma 

quantidade maior de erva-mate que as pequenas utilizadas pelo consumidor do 

mercado externo. A Figura 75, é possível visualizar as cuias brutas do tipo 

tradicional e saco de touro. 

 

 

 

 

 

 

 

a b
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Figura 75 - Cuias brutas classificadas. a) tipo tradicional, b) tipo saco de touro 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Já as cuias de porte grande possuem pouca procura, o elevado valor da erva-

mate levou o consumidor a buscar cuias menores. Porém, como as agroindústrias 

compram toda a matéria prima misturada acabam adquirindo também unidades de 

cuias brutas grandes, as quais, ficam depositadas aguardando uma possível 

comercialização, conforme visto na Figura 76. 

 

Figura 76 - Depósito de cuias grandes. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Cabe destacar que, no distrito de Arroio do Só, quando as cuias conseguem 

ser comercializadas, são da mesma forma que chegam, ou seja, como cuias brutas. 

São vendidas pelo mesmo valor que foram adquiridas do agricultor, em torno de 

R$1,50 a unidade, o que dificulta sua comercialização e acaba se transformando 

num problema para a agroindústria, pela necessidade da disponibilização de espaço 

para estocar o produto.  

a b
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Já nas agroindústrias da área urbana essas são vendidas a um valor de 

R$1,00 a unidade, liberando as mesmas do encargo e do ônus da estocagem do 

produto, propiciando ainda uma receita para a agroindústria. 

Posteriormente se inicia a padronização do bocal, corta-se a aba, retira-se as 

rebarbas, deixando-a lisa e uniforme. Para essa fase se utiliza o equipamento 

denominado torno, conforme Figura 77. Cabe destacar que todos os acabamentos 

internos e parte dos externos, são realizados com a utilização do torno, muda-se a 

matriz para cada fase, tudo é acoplado ao torno e por mão de obra masculina. 

 

Figura 77 - Padronização do bocal. a) visão torno, b) torno em operação. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Após essa fase tem-se a cuia com o bocal padronizado conforme Figura 78. 

Cada bocal é padronizado para receber determinado tipo de acabamento, que pode 

ser de alumínio, queimada ou natural.  

 

Figura 78 - Cuia bruta à esquerda com o bocal padronizado e a direita a cuia bruta 
na forma que é adquirida do agricultor. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

a b 
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Após o bocal estar padronizado, iniciam-se as fases responsáveis pelo 

acabamento interno. Toda cuia é encaminhada para a fase da limpeza interna, a 

qual é composta de três etapas.  

Inicialmente se realiza a limpeza da parte interna superior da cuia, a borda, 

conforme Figura 79, deixando-a lisa e uniforme com a utilização do Cônico, o qual é 

acoplado ao torno. É colocada uma lixa sobre o cônico, o qual gira e vai limpando, 

deixando a superfície interna da borda lisa. 

 

Figura 79 - Limpeza da borda com a utilização do Cônico. a) visão do cônico, 
b) cônico em operação. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

A seguir se dá a limpeza interna da parte inferior da cuia, , a qual também se 

apresenta áspera e não uniforme. Busca-se deixar toda a superfície lisa/uniforme 

com a utilização do equipamento denominado broca, conforme Figura 80. A broca é 

acoplada ao torno, o qual gira e vai limpando internamente toda a cuia. 

 

Figura 80 - Limpeza da parte interna da cuia com broca. a) visão da broca, b) broca 
em operação. 

 
Fonte: Trabalho e campo, 2016. 

 

 

a 
b 

a b 
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Após passar pela broca lixa-se toda a parte interna da cuia para melhorar o 

acabamento e a qualidade final do produto, conforme Figura 81. A lixa é colocada 

entre os dentes da broca, a qual está acoplada ao torno, que ao girar homogeneíza 

toda a superfície interna da cuia.  

 

Figura 81 - Finalização da parte interna da cuia. a) visão da lixa, b) lixa em 
operação. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Ao final dessas fases a cuia está com o acabamento interno finalizado. Na 

Figura 82, pode-se visualizar a cuia bruta (a), somente com a aba padronizada e na 

(b) com o acabamento interno finalizado.  

 

Figura 82 - Cuias com acabamento interno. a) cuia bruta com aba padronizada, 
b) cuia com acabamento interno finalizado. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Ao término do acabamento interno da cuia, iniciam-se as fases destinadas ao 

acabamento externo das mesmas. Inicialmente lixa-se a parte externa, para retirar 

os resíduos que tenham ficado, com o auxilio de uma lixa fina e do torno, conforme 

a b 

a 
b 
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Figura 83. Se acopla a cuia junto ao cônico, a lixa fica na superfície externa da cuia 

presa pela mão do operador da máquina, a qual gira e vai limpando externamente a 

cuia. O operador manuseia até chegar ao acabamento desejado.  

 

Figura 83 - Limpeza externa da cuia. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

A limpeza externa visa realçar o brilho natural da cuia e prepara-la para 

receber, quando necessário, um polimento mais uniforme, possibilitando melhor 

aspecto. Finalizados os processos anteriormente descritos, as cuias estão prontas 

para receber o acabamento final de acordo com o pedido dos clientes, conforme 

Figura 84. 

 

Figura 84 - Cuias prontas para receber o acabamento final. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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5.3.2 Os acabamentos finais 

 

No que se refere aos acabamentos, foi possível observar que as cuias podem 

receber acabamentos diferenciados resultando em variados tipos de cuias, cada tipo 

atende a um mercado consumidor, sendo expressiva as diferenças entre o mercado 

interno e externo.  

Das técnicas utilizadas com as cuias trabalhadas destacamos: Gravada com 

broca – efeito de baixo relevo com possibilidades de diferentes traços, texturas e 

principalmente linhas (curvas e retas); Queima com maçarico - gera tons de preto; 

Queima com maçarico após passar ácido – gera tons de vermelho; Aplicação de 

massa – gera tons de branco (parecido com rejunte); Couro natural - forradas, 

costuradas e também pirografadas; Couro estampado – possibilidade de logomarcas 

e desenhos; e Durepóx – gera desenhos em alto relevo, texturas, linhas e colagens 

(de pedras, areias e outros materiais). Todas essas técnicas resultam em cuias com 

diferentes acabamentos e tonalidades. 

Quanto às fases, cabe destacar, onde há manuseio de equipamentos, o 

trabalho é feito prioritariamente por mão de obra masculina. Nas agroindústrias em 

que as mulheres estão presentes, estas participam de trabalhos como a gravação 

dos desenhos nas cuias, a fixação do pé e os acabamentos dos desenhos feito com 

a broca. 

Na sequência vamos demonstrar os tipos de acabamento mais comumente 

encontrados na área de pesquisa assim como os equipamentos utilizados. Convém 

ressaltar que a sequência das fases nem sempre é a mesma em todas as 

agroindústrias, pois, dependendo do tipo de finalização desejada, pode-se ter fases 

a mais ou a menos. Optamos por demonstrar a que segue por ser a mais frequente.  

Quando a cuia está pronta para receber os acabamentos se iniciam os 

trabalhos com a decoração da superfície. A técnica predominantemente utilizada é a 

do entalhe, contudo também é empregada a pirogravura e o laser. A gravação dos 

desenhos com entalhe possibilita o aspecto de alto relevo. Estes efeitos ocorrem 

com a utilização de uma broca de dentista adaptada para a realização do trabalho, 

conforme Figura 85.  
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Figura 85 - Gravação de desenhos com utilização de broca. a) visão da broca, 
b) broca em operação. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Para preencher o efeito de alto relevo utiliza-se cal ou gesso, trabalho feito 

geralmente por mulheres. Nem todas as cuias recebem esse acabamento, algumas 

permanecem lisas. 

Cabe destacar que todos os desenhos são feitos manualmente, as pessoas 

que o realizam não possuem formação especifica para este trabalho, não utilizam 

esboço ou molde, simplesmente desenham, aprenderam a técnica observando 

outros artesãos. Geralmente são feitos desenhos de cavalos, conforme Figura 86, o 

qual, representa um símbolo da cultura gaúcha, mas também são encontrados 

outros tipos de detalhes, tudo depende do mercado consumidor para o qual o 

produto se destina.  

 

Figura 86 - Cuia com desenho. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

a b
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Para obter a coloração escura dentro do círculo e do cavalo se utiliza o 

maçarico. Já a coloração vermelha é feita com a utilização de ácido nítrico. 

Para as agroindústrias que trabalham com um grande volume de cuias, 

muitas destas destinadas praticamente para o mercado externo, não há exigências 

especificas quanto ao tipo de desenho realizado, sendo inclusive muitas delas lisas. 

As exigências dos compradores do mercado externo se referem ao tipo/formato de 

cuia, especificamente as do tipo coquinho e panela, ou seja, cuias de porte pequeno.   

As cuias são comercializadas em Uruguaiana-RS e Santana do Livramento-

RS, de onde são revendidas para compradores uruguaios, argentinos, paraguaios e 

chilenos. Estes acabam revestindo as cuias com outros materiais, entre eles o 

couro, como pode ser observado na Figura 87.  

 

Figura 87 - Cuias revestidas em couro. a) tipo coquinho, b) tipo panela. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Já as cuias destinadas ao mercado interno apresentam um padrão 

diferenciado, possuem melhor aparência e qualidade de casco, podem ser lisas ou 

trabalhadas. Não é frequente a prática de forrar as cuias no mercado interno, e sim 

utilizá-las lisas, estas devem ser livres de imperfeições, ou seja, sem furos, trincas e 

manchas. As que serão trabalhadas (pirogravadas/laser) também precisam ter o 

casco liso e sem defeitos, possibilitando melhor acabamento. 

a b
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Após a decoração da superfície estar finalizada, nas unidades em que é feita, 

a cuia é enviada para a fase do polimento externo, o qual, dependendo do tipo de 

técnica utilizada, possibilita distintos padrões para o acabamento do casco. 

Para obter-se o efeito no casco do brilho natural, utiliza-se massa de 

polir/cera. Passa-se a massa de polir no pano acoplado ao polidor, o pano vai 

girando na superfície externa da cuia, conforme Figura 88. O operador segura a cuia 

na mão e vai lustrando toda a sua superfície externa, na medida em que gira confere 

brilho natural a mesma.   

 

Figura 88 - Polimento externo. a) visão do polidor. b) polidor em operação. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Após os processos anteriormente citados estarem finalizados as cuias 

apresentam o acabamento do casco em brilho natural, como pode ser observado na 

Figura 89. Também podem ser utilizados diferentes métodos na busca de distintas 

tonalidades para o casco da cuia principalmente a vermelha e preta. 

 

Figura 89 - Cuias com acabamento casco brilho natural. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

a b
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Para obter o casco da cuia com a tonalidade vermelha utiliza-se ácido, o qual 

é diluído em água e passado na cuia com uma esponja. O processo de secagem 

ocorre com fogo, utiliza-se um maçarico. Ao final desse processo a cuia fica com o 

aspecto apresentado na Figura 90. A cuia com o casco vermelho é comercializada 

prioritariamente no mercado interno. 

 

Figura 90 - Cuia casco tonalidade vermelha. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Na figura 90 estão apresentadas dois tamanhos de cuias, à esquerda uma de 

porte médio e a direita grande, tamanhos utilizados e trabalhados por uma das 

agroindústrias.  

Já para o efeito escuro no casco a chamada cuia preta, Figura 91, usa-se 

anilina, a qual é passada com uma esponja ou pincel, o processo de secagem 

ocorre naturalmente. Quanto a comercialização, esta é um tipo de cuia bem aceita 

no mercado interno, sendo também comercializada no externo.  

 
Figura 91 - Cuia casco tonalidade preta. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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A partir dessa fase, as cuias já podem ser comercializadas pelas 

agroindústrias. São revendidas para outras empresas, as quais realizam o 

acabamento final com a colocação dos adornos (pé, bocal, bomba, suporte, etc...) 

de acordo com o mercado consumidor ao qual será destinada.   

Finalizados os processos anteriormente citados, iniciam-se os trabalhos para 

a finalização do bocal, que pode ser natural, queimado ou alumínio, na sequencia 

especificados. As cuias com o bocal em aspecto natural não recebem nenhum tipo 

de acabamento, além dos já descritos, na Figura 92, é possível observar a mesma.  

 

Figura 92 - Cuia bocal natural. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Essas cuias se destinam a atender as demandas do mercado externo, são 

comercializadas em Uruguaiana-RS e Santana do Livramento-RS, de onde são 

enviadas a países da América Latina como o Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. 

Cabe salientar que compradores desses países se dirigem a Uruguaiana e Santana 

do Livramento para comprar as cuias. Nesses países recebem outros acabamentos 

de acordo com a demanda do mercado consumidor. 

Para o efeito bocal queimado utiliza-se um disco de ferro acoplado ao torno 

conforme Figura 93. A preferência por este tipo de acabamento é prioritariamente o 

mercado consumidor do Rio Grande do Sul. Os consumidores que possuem o hábito 

de tomar o chimarrão diariamente preferem este tipo de cuia pela facilidade de sua 

limpeza e manutenção.  
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Figura 93 - Acabamento do bocal queimado. a) equipamento em operação, b) cuia 
com acabamento do bocal queimado. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Já para obter as cuias com o acabamento do bocal em alumínio, utiliza-se o 

torno, conforme Figura 94, a cuia é acoplada ao torno, o qual auxilia na colocação 

do bocal.  

 

Figura 94 - Equipamento utilizado para colocar o bocal de alumínio. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Cabe destacar que as agroindústrias podem utilizar o bocal produzido na 

unidade ou comprar pronto. As que produzem o bocal compram barras de alumínio e 

moldam de acordo com o padrão do bocal desejado que pode ter tamanhos 

diferenciados, diferenciados, conforme Figura 95.  

 

Figura 95 - Bocais de alumínio. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

a b  
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As cuias com o bocal de alumínio são comercializadas no mercado interno. 

São muito utilizadas para compor kit de presentes destinados a turistas, encontrados 

em mercados públicos como o de Porto Alegre-RS e lojas de conveniências de 

aeroportos e demais espaços. Na Figura 96, é possível visualizar cuias com o bocal 

em alumínio.  

 

Figura 96 - Cuias com bocal de alumínio. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

É uma cuia que possui valor diferenciado em relação a cuia com o bocal 

queimado. A necessidade de maior tempo dedicado ao preparo da mesma e o 

material utilizado em sua confecção elevam seu preço final em aproximadamente 30 

%. Na sequencia, pode se colocar o pé, o suporte da cuia, sendo geralmente de 

resina ou de alumínio, conforme Figura 97.  

 

Figura 97 - Suportes de cuia. a) pé com acabamento em resina, b) pé com 
acabamento em alumínio. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

a b
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Nem todas as cuias passam por essa fase, é comum a comercialização sem o 

pé, ou apenas com suportes que podem ser cromados, galvanizados ou zincados. 

O pé em resina não é produzido no distrito, sendo adquirido de empresas 

instaladas em outros municípios. Já o pé de alumínio chega a ser confeccionado no 

distrito de Arroio do Só, por algumas agroindústrias, geralmente as que produzem o 

próprio bocal em alumínio. Essas utilizam o material que sobra da confecção dos 

bocais para produzir o pé. Contudo, não é frequente a comercialização desse 

material entre as agroindústrias, fenômeno esse que leva as demais agroindústrias a 

buscar o material em outros municípios. O processo de montagem é semelhante em 

ambas, sendo fixadas na parte inferior da cuia. O suporte galvanizado é adquirido 

pronto de uma industria localizada no próprio distrito.  

As cuias que recebem o pé em resina passam por mais uma fase, ou seja, o 

pé é pintado com verniz, conforme Figura 98, possibilitando melhor aspecto ao 

acabamento final. O verniz é passado com o auxilio de um pincel.  

 

Figura 98 - Cuia com pé em verniz. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Sequencialmente as cuias recebem verniz em toda a sua superfície externa, 

conforme Figura 99. A partir dessa fase as cuias já estão finalizadas sendo 

destinadas ao mercado consumidor. 
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Figura 99 - Cuias com acabamento no casco em verniz. 

 
Fonte Trabalho de campo, 2016. 

 

 

5.3.4 Demais acabamentos 

 

Algumas das agroindústrias do município de Santa Maria-RS, tanto as 

localizadas na área urbana, especificamente no bairro Camobi, quanto as 

localizadas na área rural, no distrito de Arroio do Só, especializaram-se e passaram 

a produzir cuias69 com valor agregado. Para isso realizam acabamentos 

diferenciados dos comumente encontrados como pode ser visualizado na sequência.  

Convém salientar que nessas unidades é comum a prática da terceirização 

dos trabalhos para os acabamentos que vão além dos anteriormente citados. São 

cuias que atendem a demandas especificas prioritariamente do mercado interno, 

não sendo confeccionadas em expressivas quantidades.  

O valor agregado em relação a cuia que não possui os acabamentos é 

expressivo, podendo chegar a 500%. Uma cuia produzida pelas agroindústrias sem 

acabamentos diferenciados, ou seja, aquela que possui o casco liso, o bocal 

queimado e sem pé, é comercializada num valor que geralmente pode variar de R$ 

7,00 a R$ 15,00, dependendo de sua classificação. Essa, após receber 

                                            
69 Cabe destacar que os tipos de cuias com valor agregado apresentados na sequencia são somente 
as que encontramos nas agroindústrias pesquisadas.  
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acabamentos que podem ser em laser, pirogravura ou couro, dependendo do 

acabamento, chegam a ser comercializadas em valores  entre R$ 30,00 e R$ 60,00.  

Mesmo sendo produzidas em menor quantidade, em média 30% do que a 

agroindústria processa, são representativas no orçamento final, são essas cuias que 

propiciam maior retorno financeiro e capitalizam as agroindústrias. 

Uma cuia que se diferencia das demais é a que possui adornos em couro, são 

montados conjuntos compostos de suporte e tampa em couro, conforme Figura 100. 

O material em couro utilizado é produzido na agroindústria.  

 

Figura 100 - Cuia com adornos em couro. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

Outra cuia que se destaca é a que passa pelo processo da pirogravura, 

conforme Figura 101. Para a confecção dessas, a cuia bruta a ser utilizada deve ser 

livre de quaisquer imperfeições, ou seja, é escolhida uma a uma na propriedade do 

agricultor familiar, deve possuir o casco perfeito, não ter manchas ou furos na parte 

interna, o que a deixa com um valor mais elevado em relação as que são vendidas 

misturadas.  

No ano de 2016, as cuias misturadas foram comercializadas pelos 

agricultores a R$ 1,50 cada unidade, já as escolhidas para a pirogravura por R$4,50 

a unidade. As cuias pirogravadas possuem um acabamento diferenciado, sendo 

realizadas no distrito de Arroio do Só somente em uma unidade por mão de obra 

masculina. 
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Figura 101 - Cuia pirogravada. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Outra técnica utilizada é a gravação a laser, conforme Figura 102, somente 

encontrada em três das agroindústrias pesquisadas da área urbana do município de 

Santa Maria-RS. As cuias que passam por esse processo são personalizadas, 

atendendo a um mercado consumidor especifico, sendo feitas na sua grande maioria 

por encomendas.  

 

Figura 102 - Cuia com gravação a laser. a) preparando a cuia. b) inicio da gravação. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

Cabe destacar que as cuias a serem utilizadas para o laser são consideradas 

de primeira linha, ou seja, perfeitas em todas as suas condições. Essas cuias 

atendem especificamente às demandas do mercado interno. 

a b  
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A gravação é realizada pela força de trabalho masculina e feminina. Nas 

agroindústrias em que ocorre grande procura pelas cuias personalizadas, há um 

trabalhador assalariado permanente capacitado para desenvolver essa atividade. Já 

para as agroindústrias em que a demanda é baixa, o trabalho é feito por mão de 

obra terceirizada ou pelos familiares do proprietário. As unidades que não possuem 

o equipamento encaminham as cuias a serem personalizadas para as que possuem.  

Quanto as cuias forradas em couro, o trabalho para sua confecção é realizado 

principalmente por mulheres. O couro é cortado nas agroindústrias e a costura é 

terceirizada. Posteriormente a cuia volta a agroindústria, recebe o bocal em alumínio 

e é comercializada.  

As cuias forradas atendem a demandas especificas do mercado, não sendo 

confeccionadas em quantidades expressivas, dessa maneira não é comum grandes 

estoques. Geralmente são mulheres quem compram cuias com esse acabamento, a 

produção ocorre pela demanda que surge. Na Figura 103, é possível observar dois 

modelos de cuias forradas em couro. 

 

Figura 103 - Cuias forradas em couro. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Também encontramos em uma única agroindústria as cuias tipo gajeta, as 

quais possuem um formato diferenciado de todas as demais encontradas 

apresentadas. Estas são produzidas a partir do porongo denominado "gajeta", 

possibilitam a confecção de cuias pequenas, as quais se destinam exclusivamente 

a b  
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ao mercado interno, especificamente a um comprador de Santa Catarina. No que se 

refere aos acabamentos, possuem bocal em alumínio e forro em couro, como pode 

ser visualizado na Figura 104. Também podendo ser produzidas com o casco 

natural. 

 

Figura 104 - Cuia de porongo gajeta. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

 

As agroindústrias, geralmente, dentro de suas condições estruturais, realizam 

os acabamentos solicitados pelos compradores.  

O fluxo de atividades do processo de transformação não é muito complexo. 

Existe uma relação de tarefas a serem cumpridas obedecendo à ordem das 

encomendas. A partir do momento que chega a cuia bruta, ela é selecionada e 

encaminhada para confecção de determinado desenho de superfície e acabamento, 

conforme a demanda e a encomenda 

Nesse capitulo, apresentou-se as diferentes fases de trabalho que compõem 

o processo produtivo do porongo e o processamento das cuias. Evidenciamos os 

itinerários que a matéria-prima percorre até chegar as agroindústrias, assim como a 

constante utilização de equipamentos adaptados.  
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6. O PAPEL DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NA 

PRODUÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO DO PORONGO/CUIA. 

 

 

 

Neste capitulo procura-se compreender os fenômenos que ocorrem no 

espaço rural a partir da inserção das agroindústrias familiares70. Inicialmente, o 

entendimento do instrumental teórico, a fim de apresentar uma breve discussão 

acerca da variada terminologia utilizada sobre agroindústria familiar no âmbito da 

comunidade científica.  

Analisou-se, também, como esse processo se manifesta e se materializa no 

distrito de Arroio do Só e no bairro Camobi, município de Santa Maria –RS, e suas 

implicações e relevância para a reprodução social dos agricultores familiares 

produtores de porongo do distrito de Arroio do Só.  

 

 

6.1 A Agroindústria familiar: como interpretá-la. 

 

As mudanças ocorridas no espaço global, prioritariamente a partir do século 

XX, com a abertura de mercados e economias, vem ocasionando uma profunda 

reestruturação nas relações de produção em nível externo e interno. Essas se 

materializam de distintas formas no espaço geográfico e buscam atender a 

determinadas demandas do capital. As transformações ocorrem tanto no espaço 

urbano quanto no rural e, a partir dos anos de 199071, uma manifestação desse 

processo é o reconhecimento da importância das agroindústrias familiares para as 

economias locais e regionais. 

Ao mesmo tempo em que a globalização abriu os mercados e gerou crises no 

meio rural e na produção agrícola, também determinou a busca por um novo 
                                            

70 Neste estudo, optou-se pela utilização do termo agroindústria familiar. Contudo, serão respeitados 
os termos utilizados por demais autores que se referem ao mesmo fenômeno. Entendemos a 
agroindústria familiar que processa cuias brutas como aquela que utiliza a matéria prima a ser 
processada de origem própria ou local, cujos processos utilizados na confecção sejam 
essencialmente artesanais, executados pelos membros da própria família proprietária.  
71 A Lei 11.326/06 estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, reconhecendo a agricultura familiar como segmento 
produtivo.  
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paradigma para a reprodução social da agricultura familiar por meio da valorização 

do local em contraposição ao cenário internacional.  

A partir do processo de agroindustrialização72, é possível agregar valor aos 

produtos primários. As agroindústrias são as unidades onde ocorrem as etapas de 

beneficiamento, processamento e transformação de produtos agropecuários in 

natura até a embalagem e a comercialização (ARAUJO, 2007, p.93). De forma geral, 

o autor elenca dois grupos distintos de agroindústrias, as denominadas não 

alimentares, que realizam o processamento de fibras, couros, calçados, óleos, 

vegetais não comestíveis, entre outros, e as agroindústrias alimentares, voltadas 

para a produção de alimentos. Nesse contexto, agroindústrias que processam 

porongos estariam classificadas como não alimentares.  

Existem diferentes terminologias utilizadas para definir a agroindústria 

familiar, cada uma pode permitir diferentes interpretações como bem atesta Mior 

(2005, p. 190). Para o autor podem ser denominadas enquanto: agroindústria 

familiar e/ou rural, agroindústria ou indústria artesanal e/ou colonial, agroindústria ou 

indústria rural de pequeno porte. Em seu estudo, utiliza todos como sinônimos, já 

que a diferenciação não era objeto de sua pesquisa. 

Porém alguns autores optam por determinados termos. Silveira e Heinz 

(2005) utilizam produção artesanal de alimentos, Wez (2006) e Schneider (2014) 

como agroindústria familiar, Prezotto (1997) agroindústria familiar de pequeno porte, 

Sulzbacher (2009) agroindústria familiar rural. Apesar das diferentes denominações, 

todos os autores se referem ao mesmo fenômeno. 

Por sua vez Guimarães e Silveira (2007, p.2-7) evidenciam que as diversas 

terminologias podem representar diferentes dimensões como a localização da 

unidade (rural), processo de produção (artesanal), a escala de produção (pequeno 

porte) e o tipo de produto (colonial), assim como a forma do trabalho (familiar). Para 

os autores, cada termo traz em si uma concepção sobre qual elemento assume 

posição central e, nesse sentido, propõem a utilização de três tipologias: 

                                            
72 Compreende-se como agroindustrialização o beneficiamento e/ou transformação dos produtos 
provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras, aqüícolas, extrativistas e florestais, 
abrangendo desde processos simples, como secagem, classificação, limpeza e embalagem, até 
processos mais complexos que incluem operações físicas, químicas ou biológicas, como, por 
exemplo, a extração de óleos, a caramelização e a fermentação. Inclui, também, o artesanato no 
meio rural (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2008, p, 7). 
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agroindústria caseira73, agroindústria familiar artesanal74 e agroindústria familiar de 

pequeno porte75. Para definir em qual tipologia a agroindústria se insere, os autores 

utilizam critérios como a relação do processamento de alimentos com a dinâmica da 

agricultura familiar, a relação com o mercado, a validação social ou legal da 

qualidade e sua vinculação com o saber intergeracional.  

Os autores buscam compreender elementos que possibilitem analisar as 

diferenças entre os vários tipos de agroindústrias familiares presentes no espaço 

rural. Contudo, salientam que qualquer tipologia não poderá dar conta da 

diversidade de casos possíveis, apenas orientar a compreensão das diferentes 

situações encontradas (GUIMARÃES e SILVEIRA 2007, p.5). 

Wesz (2009, p.5) evidência que apesar das crescentes contribuições ainda se 

pode dizer que existe pouca clareza analítica em relação aos processos sociais e 

fenômenos empíricos que se quer referenciar quando se trata da agroindústria 

familiar, já que esta varia conforme as características dos contextos territorial, 

temporal e mercadológica em que estiver inserida. 

As agroindústrias familiares processadoras de alimentos são as unidades 

mais presentes no espaço rural e nos estudos acadêmicos, se apresentando de 

forma diversificada e heterogênea pelas condições em que atuam e acesso aos 

mercados. Contudo, nas terminologias não há uma diferenciação entre as que 

processam alimentos e as que processam demais matérias primas, como é o caso 

                                            
73 Caracteriza-se pela inexistência de instalações e equipamentos específicos para processamento de 
alimentos e pela relação entre consumo familiar e comercialização de excedentes. A agroindústria 
caseira não tem como objetivo a sua transformação em uma Unidade Agroindustrial. Orientada para o 
consumo, a comercialização ocorre pela ampliação do volume produzido e pela aceitação do produto 
no mercado local, marcada pela informalidade e nenhum controle sanitário (GUIMARÃES,SILVEIRA, 
2007, p.8). As receitas utilizadas são caseiras, herdadas da tradição familiar, o processamento ocorre 
na cozinha do agricultor (MIOR, 2005).  
74 Este tipo caracteriza-se pelo caráter artesanal do produto final, ligado a um saber intergeracional 
como base dos procedimentos adotados mesmo que aprimorados por cursos e trocas de 
experiências para incorporar as Boas Práticas de Fabricação (BPF), visando avançar na qualidade 
sanitária. As receitas são oriundas da tradição familiar. O essencial é resgatar e valorizar o saber 
intergeracional, pois este é o elemento diferencial (GUIMARÃES,SILVEIRA, 2007, p.9). 
75 Este tipo caracteriza-se como uma agroindústria convencional de pequena escala, ou seja, é uma 
unidade de processamento semelhante à da grande indústria, apenas de pequeno porte. 
Normalmente, estes empreendimentos surgem como oportunidade de renda para uma família ou 
grupo de famílias, mas não tendo relação com uma atividade tradicionalmente realizada. Deste modo, 
não há nenhum saber fazer específico a ser valorizado (a arte de produzir), mas um saber fazer 
apreendido com os detentores dos conhecimentos na área de tecnologia. Neste caso, o produto não 
tem caráter artesanal e não se diferencia dos produtos da grande indústria a não ser pelo fato de 
serem elaborados no meio rural e em pequenas unidades de produção, o que pode render um 
atributo social, mas sem apelo a uma identidade territorial e cultural (GUIMARÃES,SILVEIRA, 2007, 
p.10). 
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dos porongos. Essa distinção está aparente para os complexos agroindustriais. Nas 

agroindústrias familiares, independente da matéria prima processada, todas 

possuem a mesma denominação. 

Quando se refere a agroindústria familiar rural, Mior (2005, p.191) a conceitua 

como uma forma de organização em que a família rural produz/processa e/ou 

transforma parte de sua produção agrícola/pecuária objetivando a produção de 

valores de troca que se realiza na comercialização, configurando-se como um 

empreendimento econômico, mas também social. O autor ainda elenca demais 

aspectos que a caracterizam como: 

 

 

A localização no meio rural, a utilização de máquinas e equipamentos em 
escalas menores, procedência própria da matéria prima em sua maior parte, 
ou de vizinhos, processos artesanais próprios, assim como da mão de obra 
da família (MIOR, 2005, p.191).  

 

 

Para Gazolla e Pelegrini (2011, p.14), a agroindústria familiar inicia-se como 

uma prática experimental e alicerçada no conhecimento histórico dos agricultores, 

que vão aprimorando as suas maneiras de fazer e produzir.  

Já Wesz Junior (2006, p.25-26) enfatiza que a consolidação das 

agroindústrias familiares, além de trazer renda e qualidade de vida para os 

dependentes deste processo, também é reconhecida como uma atividade que pode 

auxiliar na permanência do agricultor no seu espaço de origem, além de fomentar 

toda uma economia local, seja pela contratação de mão de obra ou pelo 

fornecimento da matéria prima pelos agricultores locais.  

No que se refere aos agricultores familiares, mesmo que de maneira 

incipiente, estes já realizavam o processamento de forma artesanal de alguns 

produtos, inicialmente para atender as demandas da família e, quando havia a 

possibilidade, trocavam o excedente por produtos não disponíveis na propriedade 

com pessoas da própria comunidade, não procedendo a comercialização no sentido 

estrito. Nesse contexto, não estavam atribuídos valores meramente econômicos aos 

produtos que recebiam o processamento artesanal e, sim, valores de uso.  

Essa prática pode ser considerada uma das tantas estratégias utilizadas 

historicamente pelo agricultor familiar, pois a partir do seu saber fazer, um saber 
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histórico, cultural e social, transmitido entre as gerações, permitiu, a priori, a 

reprodução do grupo familiar. Com o passar do tempo, esses produtos se inserem 

no mercado dotados de um valor simbólico e passam a ser produzidos para atender 

demandas do mercado, tendo como retorno um valor econômico permeado pela 

dimensão subjetiva. O cultivo dos porongos e seu posterior processamento em cuias 

também ocorreu nessas circunstâncias, inicialmente para atender as demandas da 

família e comunidade e posteriormente sua inserção no mercado. 

A inserção das agroindústrias familiares na unidade agrícola se constitui como 

uma estratégia por possibilitar a reprodução socioeconômica e um novo espaço e 

empreendimento social e econômico (MIOR, 2005). Ainda pode promover um elenco 

de mudanças na unidade de produção, qualitativas e quantitativas, que exigem um 

planejamento prévio a fim de garantir a organização de todo o processo de produção 

(SULZBACHER e DAVID, 2008). 

Ocorrem mudanças no âmbito interno da organização da unidade familiar de 

produção, no contexto mais amplo da organização da agricultura familiar, na 

diversificação econômica regional e no fortalecimento de sistemas de produção, 

entre outros aspectos (MIOR, 2005).  

Nesse contexto, as agroindústrias familiares são identificadas enquanto 

unidades que disponibilizam produtos que representam a identidade territorial do 

agricultor e do espaço rural e que passam a fazer parte do mercado de consumo. O 

modo de vida pautado na forma do produzir diferenciada passa a ser valorizado por 

desenvolver um sistema de produção particular e de especificidade local. Esses 

produtos ganham espaços nos mercados e identificam um lugar, uma região e até 

mesmo um modo único de vida e de produção. A cultura e o saber local, até então 

menosprezados, passam a ser vistos como essenciais para a emergência de um 

novo modelo de produção e de consumo (MARSDEN, 1999). 

No caso das cuias de porongos, essas especificidades também ficam 

identificadas e materializadas nas cuias finalizadas, as quais levam consigo 

elementos característicos do território como a imagem do gaúcho montado no 

cavalo, assim como a própria cuia do chimarrão, um elemento característico da 

cultura gaúcha. 

Pelo exposto até o momento, evidenciou-se a importância do processamento 

pelas agroindústrias familiares concebidas através de diferentes critérios, sendo 
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consenso entre os estudiosos da temática o potencial dessas atividades no que 

tange a reprodução social dos agricultores familiares. 

Na sequência, apresenta-se as agroindústrias familiares processadoras de 

porongos/cuias do distrito de Arroio do Só e do bairro Camobi. Buscou-se apresentar 

os diferentes tipos de agroindústrias instaladas no município de Santa Maria-RS, as 

trajetórias de evolução das unidades instaladas na área rural e as da área urbana, 

as formas com que estas interagem com os agricultores, com os mercados aos 

quais estão vinculadas e suas relações de trabalho.  

As unidades instaladas no distrito de Arroio do Só serão apresentadas com 

maior profundidade, o que se justifica pela relevância que estas possuem e pelas 

relações comerciais estabelecidas entre agricultores/agroindústrias. 

 

 

6.2 As agroindústrias familiares processadoras de porongos/cuias brutas do distrito 

de Arroio do Só  

 

A partir da década de 1990, o processo de reestruturação econômica do 

distrito de Arroio do Só é retomado com a instalação de pequenas agroindústrias 

familiares artesanais processadoras de cuias brutas, voltadas inicialmente a atender 

as demandas do mercado local/regional, ao que sequencialmente abrangem 

mercados mais amplos. Até o ano de 2016, período de realização da pesquisa de 

campo, foram encontradas oito unidades, das quais sete foram pesquisadas. Essas 

unidades possuem uma expressiva relevância para o desenvolvimento 

socioeconômico do distrito, particularmente pelas oportunidades de geração de 

emprego e pela relação direta com os agricultores familiares produtores de 

porongos. 

É neste contexto que também surgem novas políticas de apoio à agricultura 

familiar, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). A legislação que regulamenta a agroindústria artesanal é revisada e 

esses fatores em conjunto contribuem para a construção de um novo ambiente 

institucional e organizacional dos empreendimentos de agregação de valor dos 

agricultores familiares (MIOR, 2007, p.7).  

As agroindústrias familiares processadoras de cuias brutas surgem, 

territorializam-se e se ampliam pela disponibilidade histórica de matéria prima 
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encontrada no distrito assim como pela necessidade de agregar valor ao produto 

final e a demanda pelas cuias finalizadas.  

Nesse sentido, no ano de 1991, duas agroindústrias familiares processadoras 

de cuias brutas são instaladas no distrito, em 1998 surge uma terceira, no ano de 

2007 a quarta unidade se consolida, em 2012 surge a quinta unidade, em 2013 a 

sexta unidade e no ano de 2016 a sétima. Desde que iniciou o processo de 

instalação das agroindústrias, em 1991, seu número  ampliou-se no decorrer dos 

anos. A disponibilidade de matéria prima, o acesso a mercados e o retorno obtido 

estão entre os fatores que ocasionam esse crescimento.  

As agroindústrias instaladas surgiram a partir de dois fenômenos: primeiro 

pela relação direta/ancestral com os agricultores ou enquanto produtores de 

porongos dotados de saberes tradicionais. As unidades A, B, E, F e G, com essas 

características representam 72% do grupo pesquisado. O distrito possui uma 

tradição histórica no cultivo, o qual já ocorre de maneira comercial desde 1935. 

Dessa forma, alguns agricultores e/ou filhos de agricultores, mediante as 

dificuldades vivenciadas enquanto agricultores produtores de porongos, 

principalmente sobre a comercialização, a partir do seu saber fazer passaram a 

realizar o beneficiamento final e a comercialização das cuias enquanto agroindústria 

familiar.  

O segundo fenômeno se refere as agroindústrias que surgem a partir do 

conhecimento adquirido, sem relação direta de parentesco com os agricultores 

familiares produtores de porongos. Nesse grupo, incluem-se as unidades C e D, que 

representam 28% das agroindústrias pesquisadas. Essas se instalaram 

prioritariamente a partir de 2013 e constituíram-se a partir de aprendizados 

oportunizados e construídos a partir das relações de trabalho com os agricultores ou 

com as demais agroindústrias. A experiência absorvida nesses espaços oportunizou 

o conhecimento necessário para a instalação dessas agroindústrias.  

Guimarães (2011), ao analisar a produção e comercialização de alimentos 

coloniais na Quarta Colônia de imigração italiana no Rio Grande do Sul, traz alguns 

elementos que possibilitam compreender a dimensão em que esses processos 

ocorrem. Para a autora,  

 

... de um lado, tem-se a agroindústria familiar artesanal como um “modo de 
vida”, a partir do “saber-fazer” herdado de gerações passadas, e, de outro 
lado, a agroindústria familiar artesanal como “um negócio”, em que nem 



220 

 

 

sempre há esse saber inter-geracional, mas um empreendimento voltado a 
atender uma demanda de mercado (GUIMARÃES, 2011, p. 30). 

 

 

Apesar dos diferentes aspectos e dos processos que as originaram, todas 

buscam atender demandas especificas do mercado consumidor. Sua formalização e 

implantação ocorreu por uma necessidade de processamento para o grande volume 

de matéria prima produzida no distrito.  

As agroindústrias processam um produto dotado de atributos culturais, os 

quais remetem à cuia - um significado cultural, de identidade, de relação com um 

modo de vida, com um povo e um território. A opção em realizar o processamento 

final das cuias é uma possibilidade embasada em critérios econômicos, na busca de 

maiores rendimentos e autonomia. Já é bastante visível, no distrito de Arroio do Só, 

a capitalização daqueles que processam em comparação àqueles que só produzem 

e pré-processam o porongo. 

A ampliação no número de agroindústrias familiares processadoras de cuias 

brutas ocorre conjuntamente com o aumento das demandas pelas cuias finalizadas. 

Esse processo ocasiona novas dinâmicas sociais, econômicas e produtivas as quais 

estão materializadas no espaço geográfico de distintas formas.  

As dinâmicas e as relações sociais ampliaram-se no distrito a partir da 

instalação das agroindústrias. O contato entre agricultores, comerciantes, 

agroindústrias, a busca de mão de obra tanto por parte dos agricultores quanto das 

agroindústrias os leva a manter relações de sociabilidade entre todos que participam 

da cadeia. Os agricultores produtores de porongos se sentem motivados a ficar no 

distrito, elemento este diretamente relacionado a presença das agroindústrias que 

processam sua matéria prima.  

Em relação as dinâmicas econômicas, todos os sujeitos que diretamente ou 

indiretamente participam da cadeia produtiva do porongo referem que as 

agroindústrias estão potencializando trabalho e renda para os jovens da 

comunidade, impactando a configuração agrária do distrito, visto que a pressão 

fundiária exercida pela produção de porongos, combinada com outros produtos, 

acaba por valorizar os imóveis da localidade. A possibilidade de processamento 

garante agregação de valor ao produto final, oportuniza trabalho e renda que a 

comercialização in natura não viabiliza, configurando-se em um fator de manutenção 

e/ou atração de populações para o local. 
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A dinâmica produtiva mais evidente diz respeito as estratégias utilizadas 

pelos produtores processadores no sentido de desenvolver autonomamente um 

conjunto de técnicas e tecnologias que potencializam a produção/processamento do 

porongo. No mesmo contexto, referimos a constante pressão pelas áreas destinadas 

a produção de porongos, que transformam o ciclo produtivo em um aspecto 

importante. 

Os proprietários das agroindústrias referem um nível de satisfação 

acentuado com a atividade, o que está diretamente relacionado a renda obtida. 

Ainda que não seja possível precisar a renda monetária, o que decorre da 

dificuldade de registro e contabilidade, bem como do não fornecimento destes dados 

para a pesquisa, o que pode decorrer das implicações contábeis e jurídicas em 

disponibilizar dados dessa natureza. Ainda assim, podemos afirmar que os 

proprietários das agroindústrias são visivelmente mais capitalizados em relação aos 

agricultores. 

A presença das agroindústrias familiares processadoras de cuias 

possibilitaram uma nova dinâmica socioeconômica ao distrito. Inicialmente pela 

ampliação da produção dos porongos pela demanda das agroindústrias, elemento 

esse que favorece positivamente o agricultor familiar que cultiva porongos. 

Seguidamente fomentam, direta e indiretamente, a geração de trabalho e renda, 

configurando-se como um elemento centralizador para a permanência das pessoas 

no campo. 

Nesse contexto, a (re)produção do espaço geográfico carrega sentidos 

passados e presentes, marcados pela racionalidade de reprodução ampliada do 

capital e pelos demais movimentos de resistência e consentimento assimetricamente 

associados aos múltiplos resultados da espacialidade (SEABRA, 2015, p.132).  

Diferentes sujeitos sociais possibilitam múltiplas dinâmicas ao espaço 

geográfico. Na área de estudo percebe-se que essa presença ocorre a partir dos 

grandes proprietários de terra, dos agricultores familiares, das agroindústrias 

familiares processadoras de cuias, da fábrica de produção de bombas de chimarrão, 

dos assalariados, dos diaristas, entre outros. Tais sujeitos materializam no espaço 

rural, com o seu trabalho, uma ampla diversidade de objetos, elementos e situações 

que tornam esse espaço bastante complexo (MARAFON; SEABRA, 2014, p.10). 

No que se refere às mudanças técnicas e as inovações, pode-se salientar 

que, diferentemente do que ocorre em demais cadeias produtivas, no caso do 
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porongo poucas ocorreram, haja vista que o cultivo e o processamento final ocorrem 

a partir de equipamentos rústicos, adaptados pelos próprios agricultores e 

proprietários das agroindústrias. Nesse processo, é perceptível que a ordem global 

busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade e os lugares respondem 

segundo os diversos modos de sua própria racionalidade (SANTOS, 2006, p 338).  

Dessa forma, compreendeu-se que não ocorreu significativas inovações e sim 

uma transmissão intergeracional de técnicas tradicionais/manuais, as quais estão 

materializadas de distintas formas no espaço. Assim, cada lugar é, ao mesmo 

tempo, objeto de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente 

(SANTOS, 2006, p 339). Nas agroindústrias a razão global se evidencia a partir da 

imposição/pressão pela padronização das técnicas ou ainda pela 

adequação/mudança dos equipamentos a qual busca alterar a dinâmica da razão 

local.  

As características técnicas, sociais, produtivas, espaciais e trabalhistas, 

estabelecidas por um determinado período, revelam as condições – um regime – de 

acumulação do capital por um determinado período, apontando para padrões 

hegemônicos sem, contudo, ter a capacidade de homogeneizar práticas e espaços 

(SEABRA, 2015 p.135).  

O fenômeno apontado por Seabra (2015) é visível e aparente para as 

agroindústrias processadoras de cuias, assim como para os agricultores familiares 

produtores de porongos. As práticas realizadas tanto no cultivo quanto no 

processamento final dos porongos/cuias se mantém ao longo dos anos. Apesar da 

constante invasão das tecnologias, a cadeia produtiva do porongo ocorre a partir de 

um processo tradicional/artesanal, exigindo um aporte de força de trabalho 

expressivo. 

As agroindústrias utilizam técnicas e equipamentos tradicionais/artesanais 

para a confecção das cuias. As técnicas são herdadas/repassadas num processo 

intergeracional ou ainda transmitidas por pessoas que possuem 

conhecimentos/experiências e uma identidade territorial e cultural com a prática e 

processamento dos porongos/cuias.  

As máquinas e equipamentos utilizados são adaptados por ferreiros locais, o 

que resulta em produtos diferenciados, ou seja, não padronizados e exclusivos. O 

toque artesanal que cada agroindústria familiar dá ao seu produto  o diferencial que 

faz cada um ser único (SILVEIRA e HEINZ, 2005). 
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Enquanto no processo industrial, o fundamento é a padronização do 
produto, a garantia de que determinada marca não apresenta variação nem 
em qualidade, nem nas características do produto, devido a procedimentos 
técnicos e operações maquínicas sob rígido controle, o artesanal é o 
império do como fazer, da variável humana, da diferenciação. A criatividade 
e a inovação permanecem como possibilidade (SILVEIRA, HEINZ, 2005, 
p.02). 

 

 

A inexistência de equipamentos/instrumentos específicos ocorre em toda a 

cadeia produtiva do porongo, a qual está diretamente relacionada à invisibilidade 

tanto de acesso a créditos quanto à assistência técnica diferenciada e de pesquisa e 

extensão, conforme já referido no trabalho.  

A invisibilidade institucional não é capaz de fazer com que os agricultores e as 

agroindústrias abandonem a atividade. Essa carência pode ser analisada de forma 

positiva, já que possibilitou a ampliação da capacidade de invenção a partir do 

desenvolvimento de máquinas artesanais que atendem as mais diversas demandas 

nas diferentes fases da cadeia. A pouca interferência externa não inviabilizou a 

atividade, nem sua trajetória. Sua permanência e continuidade, pelo contrário, levam 

constantemente os sujeitos envolvidos em sua cadeia a inovar na busca por 

soluções.  

Os papéis atribuídos para agricultores familiares produtores de porongos e as 

agroindústrias familiares processadoras de cuias são distintos. Apesar de toda a 

cadeia produtiva estar submetida ao trabalho realizado pelo agricultor e de sua 

matéria prima - a cuia bruta, é a agroindústria quem realiza o processamento final e 

fomenta a comercialização das cuias, sendo também de sua responsabilidade 

manter/ampliar os fluxos de comercialização, o que lhe atribui "certa" centralidade. 

No mais, a sua existência tem possibilitado a reprodução de diferentes sujeitos 

ligados direta/indiretamente à cadeia produtiva do porongo no meio rural. 
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6.2.1 A organização das agroindústrias familiares processadoras de cuias 

brutas.  

 

As agroindústrias familiares processadoras de cuias se apresentam de forma 

heterogênea. Esse processo pode ser visualizado a partir de suas formas de 

organização, dos distintos acabamentos, dos diferentes formatos de cuias com que 

trabalham, a quantidade de matéria prima processada, o acesso à distintos 

mercados, a estrutura física, o número de empregados permanentes, entre outros.  

Essa diversidade e a oferta de matéria prima tem possibilitado a ampliação 

das unidades ao longo dos anos. As similaridades se referem ao fato de todas 

utilizarem em maior ou menor proporção a mesma matéria prima, a cuia bruta, 

estarem localizadas no distrito e disponibilizarem ao final do processo, em 

diversificados acabamentos, a cuia pronta.  

Do total de agroindústrias familiares pesquisadas, 28% delas realizam todas 

as fases da cadeia produtiva, (unidades A e G), ou seja, cultivam o porongo, 

realizam o pré-processamento, o processamento final e a comercialização das cuias. 

Outra semelhança se refere ao fato de realizarem o cultivo dos porongos em 

espaços não contínuos às agroindústrias e em terras arrendadas em outros 

municípios, do mesmo modo como fazem os agricultores familiares produtores do 

distrito.  

A principal diferença entre as duas unidades está no fato de, por um 

determinado tempo, "20 anos", uma ser apenas processadora final76 e a outra, por 

"27 anos", realizar somente o cultivo e o pré-processamento dos porongos77. Num 

determinado momento, o agricultor começou também a realizar o processamento 

final e a agroindústria a cultivar os porongos de que precisa. O que os levaram a 

tomar essas decisões são questões pautadas principalmente em relação a 

autonomia de realizar todas as fases da cadeia, a busca por uma qualidade 

                                            
76 A agroindústria até o ano de 2009 somente se dedicava ao processamento final das cuias. A partir 
do ano de 2010 começou a cultivar anualmente porongos. Todos os frutos cultivados se destinam 
exclusivamente a agroindústria.  
77 O agricultor que iniciou com o processamento final, até o ano de 2012, somente cultivava e pré-
processava os porongos. A partir do ano de 2013, buscando agregar valor ao produto, iniciou com o 
processamento final. Atualmente comercializa cuias brutas e processadas, porém o maior percentual 
dos negócios é com as cuias processadas. 
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diferenciada da matéria prima, como uma forma de garantir a qualidade final do 

produto, além da minimização dos custos e maior retorno financeiro.  

A unidade G realiza o processamento final somente dos porongos cultivados 

pela própria família. A agroindústria trabalha com diversos tipos e formatos de cuias 

brutas. Já a unidade A, além da matéria prima de origem própria, adquire as cuias 

brutas de diversos tipos e formatos dos agricultores familiares do distrito, podendo 

ainda adquirir de forma intermitente porongos in natura.  

O agricultor familiar que também realiza o processamento final, enquanto 

agroindústria familiar, realiza todas as fases da cadeia produtiva, cultivo/pré-

processamento/processamento final, agregando valor ao produto final, ampliando 

substancialmente a entrada de recursos à unidade familiar. A consolidação da 

agroindústria passa a ser identificada enquanto uma estratégia de reprodução social 

da família e de manutenção da qualidade de vida. 

A unidade D, que trabalha com pequenas quantidades de matéria prima, na 

média são confeccionadas de 800 a 1000 unidades de cuias ao ano, destaca-se 

pela qualidade do produto final. O gestor se dirige a propriedade dos agricultores 

familiares produtores de porongos do distrito e compra somente cuias brutas de 

excelente qualidade, o que se faz necessário para o trabalho diferenciado de 

acabamento a ser realizado nas cuias. Todo o trabalho na unidade é realizado pelo 

gestor não ocorrendo a presença de empregados ou serviços terceirizados. 

 A unidade E realiza unicamente o processamento de cuias de porte 

médio/grande, as quais são adquiridas de outra agroindústria instalada na área 

urbana de Camobi. Essa matéria prima, pelo tamanho78, não é utilizada por 

nenhuma outra unidade instalada tanto na área urbana quanto na rural do município 

de Santa Maria - RS. Na agroindústria não se encontram grandes estoques de 

                                            
78 As agroindústrias compram dos agricultores familiares toda a matéria prima misturada. Nesse 
procedimento acabam vindo junto cuias de porte médio/grande, as quais ficam depositadas na 
agroindústria, já que não atendem as demandas do mercado consumidor com as quais estas 
possuem relações de comércio. As agroindústrias pagam ao agricultor um determinado valor pela 
unidade da cuia bruta, indiferente do formato e tamanho o preço é o mesmo. Existem algumas 
recomendações por parte das agroindústrias, no sentido de que o agricultor não envie cuias brutas 
com formato e tamanho inadequado para a confecção das cuias, entre elas as cuias de porte médio 
para grande, as quais nem sempre são consideradas. O grande depósito encontrado de cuias de 
porte médio a grande nas agroindústrias pesquisadas é uma confirmação desse processo. Esse 
material depositado ocasiona um problema para o gestor pelo espaço que ocupa e pela dificuldade 
em repassar pelo mesmo valor que adquiriu. Para a unidade  esse é um fenômeno positivo, como as 
demais unidades querem repassar o produto, consegue negociar valores a preços inferiores pagos 
pela unidade ao agricultor familiar.  
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matéria prima, o gestor vai adquirindo na medida em que os pedidos chegam. Toda 

a matéria prima adquirida pelas agroindústrias está diretamente relacionada a 

demanda do mercado consumidor com qual a possuem relações de comércio 

estabelecidas.  

As demais agroindústrias B, C e F se dedicam ao processamento final e a 

comercialização das cuias, não cultivam porongos e adquirem a matéria prima (as 

cuias brutas) dos agricultores familiares do próprio distrito. A quantidade comprada 

depende da necessidade da agroindústria a qual está diretamente vinculada às 

demandas do mercado consumidor e da disponibilidade do agricultor. 

A ampliação no número de agroindústrias instaladas no distrito e a crescente 

necessidade de matéria prima em seus diferentes tipos/formatos tem ampliado para 

o agricultor familiar que cultiva porongos as possibilidades de comercialização de 

suas cuias brutas. A partir da Figura 105, é possível visualizar a quantidade de cuias 

comercializadas pelas agroindústrias do distrito de Arroio do Só no ano de 2016. 

 

Figura 105 - Quantidade de cuias comercializadas pelas agroindústrias do distrito de 
Arroio do Só. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016.  

 

As unidades A e B caracterizam-se pelos maiores volumes de matéria prima 

processada/comercializada. As mesmas já possuem relações de mercado 

estabelecidas, estão a mais tempo instaladas, 25 anos, e as que iniciaram com o 

processamento enquanto agroindústrias familiares. Essas unidades iniciaram em 

1991 vendendo em média de 80.000 à 100.000 cuias brutas ao ano, já entre os anos 

2005-2010 em torno de 300.000 ao ano. 
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A agroindústria A nos períodos de auge de processamento, entre os anos de 

2010/2012, chegou a comercializar 600.000 cuias ao ano. De 2013 até o ano de 

2016, esse volume oscila entre 250.000 à 300.000 cuias ao ano. Essa diminuição, 

de acordo com a fala dos gestores, está relacionada a um conjunto de fatores entre 

os quais se destacam: a retração do mercado consumidor, a crise econômica, o 

aumento do valor do quilo da erva-mate e a carência de mão de obra.  

Na agroindústria B, esse fenômeno também se manifesta em distintas 

proporções. Nos períodos entre os anos de 2010/2013, em média 500.000 cuias 

anualmente. A retração passa a ser sentida com maior intensidade a partir do ano 

de 2014, período em que as unidades processadas/comercializadas ao ano são 

reduzidas em torno de 100.000 cuias.  

A unidade C iniciou as atividades no ano 2016 não havendo elementos 

suficientes, até o período da pesquisa, que permitissem uma análise de 

evolução/retração da quantidade processada/comercializada. A agroindústria D 

processa pequenos volumes, em torno de 1000 cuias, decorrente do trabalho 

realizado, como já frisado anteriormente. A unidade E, entre os anos de 2007/2010, 

processava/comercializava em torno de 100.000 cuias ao ano. A partir do ano de 

2011 até 2016, esse valor oscila de 95.000 à 120.000 ao ano. Para esses gestores a 

retração está relacionada à diminuição do mercado consumidor. 

A agroindústria F, que iniciou em 1995 processando/comercializando em 

torno de 150.000, entre os anos de 2000/2005 ocorre uma ampliação chegando a 

250.000 cuias ao ano. De acordo com a fala do gestor, esse fenômeno estava 

diretamente relacionado as lojas de 1,99 presentes principalmente nas regiões 

litorâneas e que demandavam cuias. Entre os anos de 2010/2013, o volume chegou 

a 200.000 e, a partir de 2014 até 2016, em torno de 120.000 a 150.000 cuias ao ano. 

Já a unidade G, do ano de 2013 a 2016, processa/comercializava em média 100.000 

cuias ao ano. 

O volume de cuias processadas/comercializadas ao ano pelas agroindústrias 

do distrito de Arroio do Só, apesar de ter retraído nos últimos anos, ainda é 

expressivo. No ano de 2016 foram comercializadas 1.170.000 cuias, valor que se 

mantém em maior ou menor proporção desde o ano de 2014. Segundo a fala do 

subprefeito distrital, nos períodos de auge 2012/2013 chegou a processar três 

milhões de cuias ao ano (DIÁRIO DE CAMPO, 2015).  
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As relações que as agroindústrias estabelecem para a aquisição da matéria 

prima no ano de 2016, são diversificadas, na Figura 106, pode-se perceber a origem 

da mesma. É possível observar que 57,14% das unidades adquirirem toda a sua 

matéria prima exclusivamente de agricultores familiares do distrito. A que utiliza 

somente a própria matéria prima representa 14,29% do grupo. Aquela que utiliza o 

porongo cultivado e complementa quando necessário adquirindo dos agricultores do 

distrito constituem 14,29% do total, a unidade que adquire toda a matéria prima de 

outra agroindústria também representa 14,29% do grupo das agroindústrias 

pesquisadas do distrito de Arroio do Só. 

 

Figura 106 - Origem da matéria prima utilizada pelas agroindústrias de Arroio do Só. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

As unidades A,B,C,D e F possuem relações diretas, em maiores ou menores 

proporções, com os agricultores familiares produtores de porongos do distrito, o que 

torna-se  essencial para sua continuidade e permanência na atividade. A unidade E 

adquire toda a sua matéria prima de outra agroindústria, estabelecendo uma relação 

indireta com os agricultores. Já a unidade G utiliza somente a própria matéria prima 

produzida. 

A responsabilidade pelos custos do transporte da matéria prima da residência 

do agricultor até a unidade processadora pode ocorrer em conjunto, entre 

agricultor/agroindústria, ou ainda ficar sob a incumbência das agroindústrias, como é 

o caso de 70% das unidades pesquisadas. Como as residências dos agricultores 

ficam próximas as unidades processadoras do distrito, o custo com o transporte da 

matéria prima não é elevado, se comparado aqueles que levam até as unidades de 
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processamento de Camobi. No entanto, a cada ano ocorrem novas negociações e 

essas relações podem se alterar.  

Todas conseguem com facilidades adquirir as cuias brutas, a maior 

dificuldade relatada está relacionada a qualidade dessa matéria prima, como pode 

ser observado na fala do depoente A,  

 

 

É necessário estudos para melhorar a qualidade do porongo, tudo é feito sem 
nenhum controle cientifico. Para melhorar a qualidade do porongo precisamos de 
estudos/pesquisas, melhorando a qualidade da semente, pois assim as perdas 
seriam menores, poderíamos ter frutos mais homogêneos, com o casco melhor... 
Toda a cadeia funciona na invisibilidade e na imprevisão, a adubação e o 
desbaste, todos fazem como acham ser certo, mas não tem nenhum estudo que 
auxilie, tudo que se faz se utiliza outros cultivos como referência. Então, todos 
esses problemas associados prejudicam a qualidade final das cuias. Em média, 
10% do que é cultivado na lavoura se perde (não tem qualidade, não tem formato 
adequado) entre a propriedade, a fase do pré-processamento e a agroindústria 
com o processamento final se perde mais 10% (na propriedade o porongo racha, 
pode estar furado, não tem espessura, na agroindústria, no manuseio quebra, tem 
furos, a qualidade da cuia bruta é ruim, o formato é inadequado não atende as 
demandas do mercado consumidor (DEPOENTE A, DIÁRIO DE CAMPO, 2016).  

 

 

A partir da fala do depoente é perceptível a preocupação com a qualidade das 

cuias. Os gestores das agroindústrias tem o entendimento de que muitos desses 

problemas são resultantes da carência de estudos específicos e pelas condições 

nas quais os agricultores produtores de porongos vem se mantendo no decorrer dos 

anos. No entanto, apesar desses problemas as unidades continuam se mantendo, 

ocorrendo inclusive a ampliação do número de unidades com o passar dos anos, 

haja vista que em 1991 haviam somente duas agroindústrias e, ao final do ano de 

2016, foram localizadas oito unidades, das quais sete foram pesquisadas. 

As agroindústrias desempenham um papel fundamental no distrito. Os 

agricultores têm ciência que aqueles que realizam todas as fases da cadeia 

produtiva conseguem agregar valor ao produto final, obtendo um retorno financeiro 

diferenciado, mas também compreendem que o funcionamento satisfatório da 

agroindústria está diretamente relacionado ao bom desempenho de um conjunto de 

variáveis com as quais não possuem familiaridade ou domínio.  

Nesse contexto, pouco se sentem estimulados a implantar uma agroindústria, 

já que esta demanda investimentos para a estruturação, os quais, na maioria das 

vezes, não estão disponíveis, além de conhecimentos de gestão e planejamento no 
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que se refere aos custos fixos e aos recursos disponíveis - gerenciamento 

financeiro, a constante necessidade de viajar para comercializar as cuias, busca de 

mercados, de trabalhadores, negociação dos preços, entre outros. Os agricultores 

conseguem comercializar toda a sua matéria prima, dentro ou fora do distrito, 

possuem conhecimentos do cultivo/pré-processamento e o retorno financeiro obtido 

é considerado satisfatório.  

Apresentaremos a seguir como se estabelecem as relações de trabalho 

tomando como centralidade as agroindústrias familiares do distrito de Arroio do Só.  

 

 

6.2.2 As relações de trabalho estabelecidas pelas agroindústrias 

 

As agroindústrias familiares processadoras de cuias mobilizam uma força de 

trabalho expressiva, fenômeno este diretamente relacionado à ampla utilização das 

técnicas rústicas/tradicionais para a confecção das cuias e aos equipamentos 

manuais, os quais não permitem a automação dos trabalhos, sendo essencial a 

presença do trabalho manual.  

Atualmente, a escassez da força de trabalho se configura num problema que 

afeta diretamente a ampliação da capacidade produtiva das agroindústrias, pois 

como são muitas e o trabalho possui um caráter artesanal/manual, há pouca 

disponibilidade de pessoas no distrito para a realização destas atividades, problema 

este que também afeta diretamente os agricultores familiares produtores de 

porongos/cuias. A ampliação da capacidade produtiva na cadeia do porongo está 

diretamente relacionada à disponibilidade de trabalhadores. Essa ausência tanto 

para o agricultor quanto para as agroindústrias dificulta a ampliação da produção.  

As relações de trabalho estabelecidas nas agroindústrias são diversificadas. 

Os gestores, em maior ou menor proporção, realizam atividades em todas as fases 

que vão desde a aquisição da matéria prima, seleção das cuias brutas, o 

processamento e a comercialização. 
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No ano de 2016 encontramos 26 pessoas envolvidas diretamente79 no 

processamento final das cuias brutas nas agroindústrias do distrito como pode ser 

observado na Figura 107.  

 

 

Figura 107 - Número de pessoas envolvidas no processamento final das cuias em 
agroindústrias do distrito de Arroio do Só. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016.  

 

A presença da força de trabalho feminina foi encontrada em 71% das 

unidades pesquisadas. A mesma foi constatada em três circunstâncias: as de 

contratação fixa com carteira assinada (4 pessoas), trabalhadoras informais sem 

vínculo empregatício (1 pessoa) e na gestão da agroindústria (2 pessoas). Já as 

unidades em que somente homens realizam todas as atividades representavam 29% 

do grupo. 

Em duas unidades (D e E) todas as atividades de processamento das cuias é 

realizado exclusivamente pela família, não havendo a contratação de trabalhadores 

assalariados, representando 28,5% do grupo. Na unidade D, o gestor realiza sozinho 

todas as fases referentes aos acabamentos das cuias. Já a unidade E se caracteriza 

pela presença de três gestores, dois homens e uma mulher, pertencentes à mesma 

família. Nas demais unidades o trabalho ocorre a partir da presença do gestor e da 

contratação de força de trabalho assalariado, de caráter permanente.  

                                            
79 Compreende-se como pessoas envolvidas diretamente aquelas que estão presentes e realizam 
trabalhos dos mais diversos tipos no espaço físico da agroindústria.  
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Das pessoas envolvidas nas diferentes fases dos trabalhos nas 

agroindústrias, quinze são trabalhadores permanentes com carteira assinada, sendo 

73% homens e 27% mulheres, dois trabalham sem vínculo empregatício dos quais 

50% são homens e 50% mulheres, e os outros nove são os gestores das unidades, 

dos quais 78% são homens 22% mulheres.  

A força de trabalho das mulheres está presente na maior parte das 

agroindústrias familiares processadoras de cuias, porém, quanto ao percentual de 

trabalhadores, os homens são a maioria, os mesmos representam 73% do grupo e 

as mulheres 27%. De acordo com as falas dos gestores, essa diferença ocorre pela 

maior disponibilidade/facilidade em encontrar e contratar força de trabalho masculina 

do que feminina, pois as mulheres se envolvem em demais trabalhos como: a casa, 

os filhos, podem ser agricultoras, entre outros, não tendo disponibilidade para as oito 

horas diárias a cumprir nas agroindústrias.  

No que se refere a idade dos homens, observou-se que o maior percentual 

42%, está na faixa que corresponde dos 20-35 anos. Esse dado demonstra a 

importância das agroindústrias na geração de trabalho e fixação das pessoas no 

campo. A partir do momento em que os sujeitos conseguem trabalho no espaço em 

que vivem/moram, o interesse em sair se torna menos evidente. O grupo situado 

entre os 36-50 anos representa 11% e os da faixa etária de 51 anos a mais 

correspondem à 19%. Nesta última faixa estão inseridos os gestores das unidades. 

As mulheres, por sua vez, possuem o percentual mais significativo na faixa 

etária dos 36-50 anos, o qual representa 24% do grupo. Aquelas encontradas na 

faixa dos 51 anos ou mais constituem 4% do grupo. Não encontramos nenhum 

representante das faixas compreendidas entre  20-35 anos. 

Em relação as atividades realizadas, os homens, na maior parte das 

unidades, ficam responsáveis pelas fases que exigem o manuseio de equipamentos 

para a padronização do bocal, acabamento interno, polimento externo/interno, 

acabamento bocal queimado, entre outros. As mulheres realizam diversas 

atividades, as mais encontradas foram colocação dos pés (suporte) das cuias, 

acabamento com verniz, gravação dos desenhos, limpeza ao final do processo, 

acondicionamento das cuias para a posterior comercialização, entre outros. 

Todos os acabamentos são produzidos nas unidades não ocorrendo a 

terceirização de serviços. A técnica de acabamento com a utilização do laser não foi 

encontrada no período em que se realizou a pesquisa. As agroindústrias realizam 
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tipos diferenciados de acabamentos, o que pode exigir um número maior ou menor 

de trabalhadores. O número de trabalhadores de cada agroindústria está 

diretamente relacionado ao volume comercializado e ao acesso aos mercados, sua 

expansão ou recuo, o que reflete nas contratações efetivadas.  

Diferentemente do que ocorre com os agricultores familiares produtores de 

porongos, as agroindústrias não contratam força de trabalho temporária, todo o 

trabalho realizado é feito com trabalhadores permanentes. Como a demanda pelas 

cuias finalizadas vem se mantendo constante desde o ano de 2014, o número de 

trabalhadores não oscilou. 

 

 

6.2.3 As estratégias de comercialização e os principais mercados das agroindústrias 

familiares 

 

As agroindústrias familiares utilizam diversas estratégias para acessar os 

mercados. Entre as encontradas pode-se citar os diferentes formatos de cuias brutas 

processadas como do tipo coquinho, panela, saco de touro e tradicional, essa 

diversidade permite o acesso a distintos mercados. Os acabamentos diferenciados 

que podem ser natural, couro, pirografada, entalhe, adornos, conjuntos com suporte 

e tampa em couro, também auxiliam no acesso aos mercados.  

As cuias processadas são destinadas ao mercado externo e interno. Cuias 

menores tipo coquinho e panela atendem prioritariamente demandas dos mercados 

externos, já as do tipo saco de touro e tradicional destinam-se prioritariamente ao 

mercado interno. A qualidade e os acabamentos das cuias estão diretamente 

relacionados as demandas do mercado consumidor, sendo expressiva as diferenças 

do produto destinado ao mercado externo e interno 
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6.2.3.1 As relações comerciais com o mercado externo  

 

O acesso aos mercados externos80 ocorre de forma indireta a partir da 

fronteira. As agroindústrias comercializam acentuados volumes de cuias81 a 

compradores de Uruguaiana-RS, Santana do Livramento-RS e São Borja-RS, 

desses lugares as mesmas são vendidas e distribuídas na Argentina e no Uruguai, 

podendo se estender a demais países. Para esses mercados são enviadas cuias 

pequenas, lisas, sem acabamentos, somente com o bocal padronizado, 

denominadas tipo coquinho e panela. As cuias enviadas podem ter manchas e 

imperfeições no casco, o que não se configura num problema, pois as mesmas 

costumam ser revestidas em couro nestes países, na fronteira não tem exigência o 

que levamos está bom (DEPOENTE, A, 2016).  

Para os gestores o acesso direto ao mercado externo envolve elevados 

custos financeiros, que vão do transporte das cuias até os impostos para 

comercializar nesses países, sendo inviável. No ano de 2016, até o momento da 

aplicação dos formulários, nenhuma agroindústria havia acessado diretamente o 

mercado externo para comercializar suas cuias.  

Do total de agroindústrias pesquisadas, três unidades (A, B e G) além de 

processarem cuias para o mercado interno também produzem as que são 

comercializadas no mercado externo, as mesmas representam 43% do grupo 

pesquisado. Na Figura 108, pode-se visualizar o volume comercializado que se 

destina ao mercado externo por cada uma das unidades no ano 2016.  

A quantidade processada/comercializada se altera ano a ano, fator este 

diretamente relacionado a disponibilidade da matéria prima e sequencialmente as 

demandas do mercado externo. No ano de 2012, as unidades A82 e B chegaram a 

                                            
80 O acesso aos mercados externos ocorre de forma indireta, a exportação indireta é realizada por 
intermédio de empresas estabelecidas no Brasil, que adquirem produtos para exportá-los. 
Essas empresas geralmente são trading companies ou comerciais exportadoras. Esse tipo de 
operação representa baixo controle e custo, mas também baixo retorno com relativo alto risco de 
troca de fornecedores. A opção por esse tipo de exportação leva em consideração elementos como 
os custos envolvidos e o investimento necessário, o retorno que será obtido e o nível de risco 
envolvido (SEBRAE, 2017). 
81 Os tipos de cuias comercializados no mercado externo são cuias com características especificas 
para as demandas desses mercados. O formato e o tamanho não atendem as demandas do mercado 
interno e pouca procura possuem no Brasil. 
82 A partir do ano de 2013, a agroindústria A por problemas de ordem pessoal diminuiu o número de 
cuias brutas processadas/comercializadas, fenômeno este que se reflete no número de unidades 
enviadas as demandas do mercado externo (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 
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enviar, cada uma, em média 300.000 cuias ao mercado externo. A utilização de 

maior percentual de trabalhadores permanentes possibilita processar elevados 

volumes de matéria prima. Já a unidade G envia sempre a mesma quantidade, não 

processa grandes volumes de matéria prima, a quantidade produzida é constante 

ano a ano. 

 

 

Figura 108 - Volume de cuias comercializadas no mercado externo pelas 
agroindústrias de Arroio do Só. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Todas as cuias que se destinam ao mercado externo são transportadas 

geralmente em um carro utilitário, até a fronteira pelos gestores, as viagens ocorrem 

de acordo com as demandas. Quanto ao pagamento só recebem em dinheiro e à 

vista. Mesmo que o valor recebido pela unidade deste tipo de cuia seja considerado 

pequeno pelos gestores, em média R$2,50, o retorno ainda é viável, tendo em vista 

que o processamento final consiste em padronizar a parte interna e a aba, recebe-se 

à vista, o que se configura numa importante estratégia de capitalização para as 

agroindústrias do distrito.  

As três unidades citadas (A, B, G) se diferenciam das demais, pois 

construíram ao longo dos anos diferentes estratégias para acessar tanto o mercado 

interno quanto o externo. A partir do momento em que começam a trabalhar com 

distintos formatos e acabamentos, sua inserção se torna diferenciada das demais. O 

acesso a variados mercados possibilita maior utilização da matéria prima que se 

encontra disponível na agroindústria, assim como oportuniza a entrada 
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semanal/mensal de recursos financeiros que asseguram maior autonomia e 

disponibilidade de capital, o que viabiliza a gestão da unidade. 

 

 

6.2.3.2 As relações comerciais estabelecidas com o mercado interno 

 

No que se refere à inserção aos mercados internos, as agroindústrias 

caracterizam-se pelo maior volume comercializado e número de unidades que 

atendem exclusivamente a este mercado, 100% das unidades pesquisadas, em 

maior ou menor proporção, acessam diferentes espaços com suas cuias.  

As exigências dos clientes, nesse mercado em relação as cuias ofertadas, 

são diferentes das demandas do mercado externo. Os clientes buscam cuias 

perfeitas, boa aparência interna/externa. O tipo de cuia que possui maior demanda é 

de tamanho média para pequena. Com relação aos acabamentos, as cuias com o 

casco liso, natural, bocal queimado representaram 60% das comercializadas, já as 

trabalhadas, 40%. 

As cuias com o casco liso e bocal queimado são as preferidas. Como as 

agroindústrias recebem um grande volume de cuias brutas, das quais, muitas 

possuem manchas ou imperfeições em seu casco, geralmente realizam 

acabamentos em alto relevo, desenhos com a utilização da broca ou preenchidos 

com cal/gesso para melhorar o aspecto final do casco da cuia. Esta tática se 

configura numa importante estratégia de agregação de valor ao produto final, assim 

como de utilização e comercialização do material disponível na unidade. 

Outras estratégias utilizadas pelas agroindústrias são a produção de cuias 

diferenciadas, com inclusão de acessórios, como a bomba e suporte para a 

composição de kits destinados às lojas de souvenir, a fixação do pé e do bocal, 

entre outros, que agregam substancial valor ao produto final.  

O valor recebido no mercado interno pela unidade da cuia está relacionado a 

qualidade, a aparência final do produto e ao mercado ao qual se destina. As cuias 

de casco liso, no ano de 2016, foram comercializadas por 28,5% das agroindústrias 

por valores que oscilam entre R$ 4,00 à R$ 5,00 a unidade, as que negociaram com 

valores de R$ 5,00 a R$ 10,00 representam 43% do grupo e aquelas que os valores 

oscilaram entre R$ 10,00 a R$ 20,00 constituíam 28,5% do total. As cuias mais 

simples, com algumas imperfeições, são comercializadas pelos menores valores, já 
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as de maior valor são as que possuem qualidade superior, ou seja, casco perfeito e 

sem manchas. 

As cuias trabalhadas possuem valor agregado pelas fases e acabamentos a 

mais que recebem. Foram comercializadas por valores entre R$ 5,00 a R$ 10,00 a 

unidade por 28,5% das agroindústrias, entre R$ 10,00 a R$ 20,00 por 57,5% do 

grupo e de R$ 20,00 a R$ 50,00, por 14% dos pesquisados.  

As diferenças de valor referem-se, além da qualidade da cuia bruta, aos tipos 

de acabamentos finais que recebem e a elementos que agregam valor as mesmas 

como: aba em alumínio, suporte do pé em resina ou alumínio e os distintos tipos de 

técnicas utilizadas para trabalhar o casco.  

No mercado interno não ocorrem muitas alterações em relação aos 

municípios para onde as cuias são enviadas, a partir do momento em que as 

relações comerciais se estabelecem, geralmente são mantidas ao longo dos anos. 

As agroindústrias possuem mercados fixos com os quais comercializam, quando 

essas relações se desestruturam, procuram novos mercados, os quais podem ser 

regionais, estaduais e interestaduais, sendo pouco recorrente em mercados locais. 

Entre os anos de 2000 a 2016 os mercados internos mais acessados podem ser 

visualizados na Figura 109. 

É possível observar a abrangência geográfica dos mercados acessados pelas 

agroindústrias. Estão presentes relações comerciais com o Paraná, a partir do 

mercado de Curitiba, assim como em diversos municípios do estado do Rio Grande 

do Sul. 

As relações comerciais estabelecidas estão presentes em dois grupos. O 

primeiro, 43% possuem relações comerciais diversificadas, comercializando 

simultaneamente com dois/três municípios em diferentes espaços. Destas, 67% (C e 

G), acessam diferenciados mercados do estado do Rio Grande do Sul e 33% (A) a 

expansão chega ao estado do Paraná pelo mercado de Curitiba.  

A inserção em distintos espaços e mercados é uma estratégia que possibilita 

o retorno financeiro de diversas fontes. Neste contexto, as agroindústrias não ficam 

reféns de uma única fonte pagadora.  
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Figura 109 - Principais mercados internos acessados pelas agroindústrias de Arroio 
do Só. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

O segundo grupo, 57%, comercializam com apenas um município em 

diferentes espaços. 50% destas unidades (B e D) possuem relações comerciais 

estabelecidas exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul. A unidade D pela 

sua especificidade, citada anteriormente, apenas em Santa Maria, sendo o Pátio 

Rural e a feira da Vila Belga83, importantes espaços para a comercialização. Os 

demais 50% são unidades (E e F) que comercializam somente com o estado do 

Paraná a partir de sua inserção no mercado do município de Curitiba. 

                                            
83 A Vila Belga constitui um conjunto de edificações construídas pela empresa ‘Compagnie Auxiliaire 
des Chemins de Fer au Brésil‘ para os seus funcionários. Sua denominação faz referência à 
nacionalidade da empresa e de seus primeiros moradores. Localizada próxima à Gare da Viação 
Férrea da cidade gaúcha de Santa Maria, o conjunto foi projetado, entre 1905-1907, pelo engenheiro 
belga Gustave Vauthier. Desde 6 de janeiro de 1988, a Vila Belga é considerada patrimônio histórico 
e cultural do município de Santa Maria (lei municipal nº2983/88),) e estadual (IPHAE). A Vila Belga é 
muito bem conhecida na cidade de Santa Maria, tem placas nas estradas indicando a sua direção. 
Cada segundo e terceiro domingo do mês, é organizado o “Brique da Vila Belga”, onde diferentes 
pessoas comercializam seus produtos (Storms, 2016).  
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Quanto à comercialização, a totalidade do grupo atesta não possuir nenhuma 

dificuldade para vender suas cuias. O maior problema enfrentado no mercado 

interno, segundo os gestores, é receber a vista as cuias comercializadas, o que se 

reverte em uma dificuldade, haja vista que os principais custos da agroindústria são 

oriundos da aquisição das cuias brutas dos agricultores, o que demanda 

disponibilidade de capital. Em todas as agroindústrias a comercialização das cuias é 

realizada individualmente pelo próprio gestor.  

Do ponto de vista econômico, a agroindustrialização das cuias brutas oferece 

um retorno financeiro satisfatório, sendo viável para aqueles que a praticam.  

Em relação aos acabamentos não encontramos nenhuma agroindústria no 

distrito de Arroio do Só que utilizasse acabamentos em laser, forrada em couro, 

pintada em tons diferentes do preto e revestida em plástico. A maior parte das cuias 

produzidas no distrito possuem características atribuídas a identidade e a cultura do 

povo do Rio Grande do Sul. 

 

 

6.3 As agroindústrias familiares processadoras de cuias brutas do bairro Camobi 

 

As agroindústrias familiares localizadas na área urbana do bairro Camobi são 

diversificadas. Estão presentes unidades com estrutura mais simples e as mais 

estruturadas, essas últimas destacam-se pelo uso das tecnologias principalmente 

para acabamentos diferenciados, como por exemplo a utilização do laser, pelo 

acesso ampliado a mercados, a escala e o volume processado/comercializado são 

maiores. A maior presença de equipamentos tecnológicos não lhe tira a condição de 

artesanal, já que as fases são realizadas manualmente. Os equipamentos 

possibilitam acabamentos diferenciados ao produto final elevando sua qualidade.  

As agroindústrias pesquisadas na área urbana, no bairro Camobi, são 

aquelas que mais se fizeram presentes a partir da aplicação dos formulários aos 

agricultores familiares produtores de porongos do distrito de Arroio do Só, onde 

procurávamos conhecer como se estabeleciam as relações comerciais entre 

agricultores/agroindústrias. A partir desse processo foram elencadas cinco 
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agroindústrias (unidades I, J, K, L, H), as quais foram pesquisadas em sua 

totalidade84 no ano de 2016. 

No que tange a origem das agroindústrias, constatamos que o mesmo 

fenômeno presente no distrito de Arroio do Só também se manifesta para as 

unidades localizadas no bairro Camobi, ou seja, todas surgiram a partir de 

conhecimentos tradicionais, de origem direta/indireta, a partir dos conhecimentos 

oportunizados pelas relações de trabalho/amizade com agricultores/agroindústrias 

do distrito. 

O maior percentual, 60%, são das unidades que surgiram pela relação direta 

de parentesco enquanto filhos de agricultores que cultivavam porongos no distrito de 

Arroio do Só. Os outros 40% a partir do contato com os agricultores do distrito. 

Assim como no distrito de Arroio do Só, as agroindústrias instaladas no bairro 

Camobi também foram se ampliando ao longo dos anos pela disponibilidade da 

matéria prima. A unidade J é pioneira no município de Santa Maria-RS, iniciou com o 

processamento no ano de 1970, a L no ano de 1985, a H no ano de 1991,  a K em 

1995 e a I em 1996.  

Essas unidades iniciaram o processamento a partir das relações comerciais 

estabelecidas com os agricultores do distrito de Arroio do Só. Convém salientar que 

essas relações, para 40% das unidades, foram estabelecidas a mais de 30 anos, 

período anterior a instalação das unidades de Arroio do Só. O que demonstra a 

relevância histórica do distrito enquanto referência na disseminação dos saberes 

tradicionais relacionados ao cultivo e processamento dos porongos/cuias brutas.  

Todas adquirem, em maior ou menor proporção, cuias brutas dos agricultores 

familiares do distrito, não ocorrendo a aquisição de porongos in natura e a compra 

de cuias brutas de outras agroindústrias. Uma característica relevante destas diz 

respeito ao fato de cultivarem de forma sazonal parte dos porongos que serão 

utilizados em suas unidades, fenômeno este que diminui a demanda pelas cuias 

brutas dos agricultores.  

As relações comerciais estabelecidas entre os agricultores familiares 

produtores de cuias brutas e as agroindústrias familiares processadoras de cuias 

                                            
84 Não estamos aqui afirmando que no bairro Camobi somente tenham essas cinco unidades. 
Inclusive no momento da realização da pesquisa de campo, segundo semestre 2016, com as 
agroindústrias da área urbana do município de Santa Maria-RS, nos foi relatado por um proprietário 
de uma unidade pesquisada que no bairro Camobi existem em média 15 fábricas de "fundo de 
quintal" que se dedicam ao processamento das cuias em menor escala.  
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brutas se alteram anualmente. Em 2016, verificou-se que 80% processaram cuias 

brutas procedentes de seus cultivos e complementadas com as dos agricultores 

familiares do distrito de Arroio do Só. Para os demais 20%, a matéria prima vinha 

exclusivamente dos agricultores familiares do distrito. Não foi encontrada nenhuma 

unidade que processasse 100% de matéria prima oriunda do próprio cultivo, ou seja, 

que realizasse de forma autônoma toda a cadeia produtiva.  

As relações comerciais se alteram anualmente, principalmente pela condição 

de produtor de porongos, muitas destas sazonais, em que os gestores das 

agroindústrias se encontram. O tamanho da área cultivada, a quantidade a ser 

processada e o acesso aos mercados acabam direcionando as decisões de cultivar 

ou não o porongo.  

No mais, para estes ocorre nas mesmas condições em que realizam os 

agricultores familiares, ou seja, na imprevisibilidade. Não se tem uma definição 

exata, a priori, da quantidade a ser colhida, da qualidade e o tipo/formato de cuias 

brutas que resultará do cultivo, dependendo do resultado obtido ampliam ou 

reduzem as áreas como apresentaremos na sequência. 

 

 

6.3.1 As agroindústrias familiares e o cultivo dos porongos 

 

Todas as unidades em algum período, entre os anos de 1985-2016, 

cultivavam porongos em áreas arrendadas, em municípios próximos a Santa Maria-

RS e com utilização da força de trabalho temporária ou permanente.  

Para as unidades I e H (denominados enquanto produtores 20 e 24) o cultivo 

iniciou de forma sazonal, para a safra 2012/201385, em áreas de até 10 hectares. A 

unidade I  na safra 2015/2016 retomou o cultivo com 14 hectares, já a H, para a 

safra 2014/2015, cultivou 8 hectares, não cultivando em 2016. Para os tratos 

culturais e posterior pré-processamento, utilizaram a força de trabalho temporária. 

Ambas, nos períodos intermitentes, compraram cuias brutas dos agricultores do 

distrito de Arroio do Só. Nestas o cultivo ocorre na perspectiva de minimizar os 

custos, na busca de cuias brutas de boa qualidade e quando os gestores possuem 

                                            
85 O ciclo produtivo do porongo começa no mês de agosto e vai até março do ano seguinte, de março 
a junho o pré-processamento. 
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recursos financeiros disponíveis para arcar com os gastos que envolvem o 

arrendamento, cultivo e pré-processamento.  

A unidade J (produtor 21) começou a cultivar porongos em terras arrendadas, 

na safra 1984/1985, em uma área equivalente a 20 hectares. O cultivo até a safra de 

2015/2016 era continuo, em áreas que podiam ser ampliadas a 30 hectares ou 

reduzidas a 20 hectares, o que estava diretamente relacionado a disponibilidade de 

terras. Para a realização das diversas etapas utilizava força de trabalho permanente 

e temporária. Até o ano de 2016 adquiria dos agricultores familiares do distrito de 

Arroio do Só somente as cuias brutas tipo coquinho, o restante da matéria prima 

utilizada era proveniente do próprio cultivo.  

Nos períodos de auge da comercialização entre os anos de 1985 a 2005, a 

unidade comprava demais tipos de cuias brutas dos agricultores, porém o aumento 

da concorrência diminuiu essa demanda. A partir do ano de 2017, essa unidade não 

cultivará mais porongos, pois os gestores passaram a trabalhar somente na 

agroindústria, ambos estão aposentados. Passaram a adquirir dos agricultores 

familiares de Arroio do Só.  

As demais unidades K e L (produtores 22 e 23) cultivam em terras 

arrendadas, de forma sazonal, áreas que iniciaram com 5 hectares e em 2017 

chegariam a 80 hectares. As relações de trabalho se concretizam a partir da 

extensiva contratação da força de trabalho permanente e temporária, o que decorre 

do tamanho das áreas cultivadas.  

A unidade K iniciou para a safra 2012/2013 cultivando 29 hectares de 

porongo, na safra 2015/2016 ampliou a área para 58 hectares, para a safra 

2017/2018 objetivava chegar aos 80 hectares. Os trabalhos do cultivo e pré-

processamento são realizados unicamente pela força de trabalho permanente. A 

unidade processa elevados volumes de matéria prima. Segundo a fala do gestor, a 

partir do ano de 2016, os cultivos serão constantes, a ampliação se faz necessária 

para anteder as demandas de cuias brutas com qualidade de que a unidade precisa 

(DEPOENTE 22, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). O mesmo ainda evidência que, 

 

"Nos anos subsequentes pretendo aumentar a área para 80 hectares e com isso 
atender às demandas da agroindústria sem precisar comprar dos agricultores". 
Outro problema que enfrento é a quantidade de cuias brutas ruins que recebo, 
muitas sem o formato adequado tem, nem serventia tem. Alguns agricultores 
aproveitam tudo, inclusive o que não serve para a agroindústria e eles sabem 
disso e mesmo assim continuam fazendo. A partir de 2017 só vou comprar cuia 
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bruta de um agricultor. Estou cultivando uma grande área de porongos, assim 
economizo e produzo de acordo com minhas necessidades. Pretendo ampliar 
gradualmente a área de cultivo até conseguir 100% da matéria prima de que 
preciso em minha agroindústria. Pelo menos só virão cuias brutas em condições 
de se transformar numa cuia boa (DEPOENTE 22, DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

 

 

A partir do relato do depoente, fica evidenciado seu descontentamento em 

relação a matéria prima recebida. No momento em que o gestor da agroindústria 

opta por cultivar sua própria matéria prima, retira a possibilidade de comercialização 

de cuias brutas para um significativo número de agricultores familiares do distrito de 

Arroio do Só que comercializam sua produção com essa unidade. 

Já a agroindústria L iniciou no ano de 1991/1992 cultivando cinco hectares, 

retomou no ano de 2014/2015 com 65 hectares86 e para a safra 2015/2016 reduziu 

para 20 hectares a área destinada aos porongos. A partir do ano de 2017, não 

pretendia mais cultivar. Segundo o gestor isso ocorreu pelo problema que teve na 

área de cultivo no ano de 2015, a qual lhe causou vários transtornos pela dificuldade 

encontrada em administrar simultaneamente o cultivo dos porongos e os trabalhos 

da agroindústria, como pode ser observado, 

 

"não conseguia estar a frente das duas atividades ao mesmo tempo, é muita 
incomodação com a mão de obra, se me proponho a cultivar os porongos é 
porque busco uma matéria prima de qualidade superior, agora se tenho 
dificuldades em acompanhar o cultivo, mesmo que tenha funcionários fixos, 
não tenho o resultado que busco" (DEPOENTE 23, DIÁRIO DE CAMPO, 
2016). 

 

 

De forma geral, foi possível verificar que todas as agroindústrias instaladas no 

bairro Camobi, em maior ou menor proporção, em distintos tempos e espaços, de 

forma continua ou sazonal, já realizaram todas as fases da cadeia produtiva. Esse 

processo possibilita maior autonomia às unidades, principalmente em relação a 

matéria prima, na busca pela qualidade das cuias brutas que atendam as demandas 

da agroindústria e do mercado consumidor, assim como a ampliação da margem de 

lucro já que os maiores gastos se referem à aquisição da matéria prima. No entanto, 

                                            
86 No ano de 2015, dos 65 hectares cultivados, somente foi possível colher em 45 hectares, a área de 
cultivo estava adjacente a uma propriedade que cultivava soja, os defensivos agrícolas pulverizados  
alcançaram a plantação dos porongos destruindo 20 hectares. (DEPOENTE 23, DIÁRIO DE CAMPO 
2016). 
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a falta de tempo para gerenciar/acompanhar simultaneamente as duas atividades 

em espaços distintos e os problemas decorrentes da imprevisibilidade em que 

ocorrem os cultivos se configuram como dificuldades, fazendo com que o cultivo dos 

porongos para os gestores da agroindústrias não ocorra anualmente, são cultivos 

sazonais.  

No mais, a disponibilidade de matéria prima ofertada pelos agricultores 

familiares que se dedicam ao cultivo dos porongos gera certa tranquilidade às 

agroindústrias, tanto as da área rural quanto as da área urbana, possibilitando que 

realizem cultivos sazonais, o que se corrobora a partir da fala dos gestores, pois 

todos afirmam não ter dificuldade em conseguir matéria prima, o obstáculo se 

relaciona a qualidade dessa matéria prima. 

Todos afirmam só haver vantagens em produzir o próprio porongo, mesmo 

diante de algumas dificuldades. Levar para a agroindústria somente a cuia bruta com 

a qualidade necessária amplia substancialmente os mercados e a entrada de capital. 

Não estão preocupadas com a quantidade produzida e sim com a qualidade do 

produto final. Buscam realizar todas as fases da cadeia produtiva pela compreensão 

de que a qualidade da matéria prima pode viabilizar ou inviabilizar a comercialização 

e o acesso a determinados mercados. 

 

 

6.3.2 As cuias processadas  

 

A quantidade a ser processada está inicialmente vinculada às decisões 

tomadas pelos grupos familiares no sentido de atender suas demandas, que podem 

ser de reprodução social da família, ou ainda para ampliação de capital, ou ambas. 

Neste contexto, cada unidade possui autonomia, já que as demandas são 

diferenciadas. Porém, a indisponibilidade de força de trabalho, tanto familiar quanto 

permanente, é fator limitante.  

Desta forma, as agroindústrias processam diferentes quantidades de cuias 

brutas anualmente. Nas unidades em que a maior parte dos trabalhos são realizados 

pela família, os volumes processados são menores. Já para aquelas em que a 

presença da força de trabalho permanente é constante, os volumes processados 
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são maiores. Todas procuram trabalhar com cuias de primeira linha, o que lhes 

possibilita maiores lucros. 

A quantidade processada se altera ano a ano. Quando o cultivo dos porongos 

possibilita bons frutos, o volume processado é maior. As agroindústrias buscam 

agregar valor ao seu produto, a partir de diferenciados acabamentos, o que exige 

cuias brutas de boa qualidade que possibilitem a produção de cuias finalizadas de 

primeira linha.  

As cuias brutas que não possuem essas características, denominadas de 

segunda e terceira linha, são a maioria, representam de 60% a 70% da matéria 

prima adquirida, de acordo com os gestores. As mesmas acabam se destinando aos 

mercados com menor exigência, podendo ser interno e externo. O retorno financeiro 

obtido com a comercialização desses produtos é inferior se comparado às cuias de 

primeira linha, o que as torna menos atrativa para as agroindústrias.  

O elevado percentual de matéria prima disponibilizado nessas condições tem 

levado os gestores a cultivar porongos. Contudo, os mesmos têm ciência que podem 

colher qualquer tipo e formato de porongo, mas alegam que reduzem 

substancialmente os custos com a matéria prima. 

Como toda a matéria prima adquirida dos agricultores familiares vem 

misturada, sem classificação por tipo, tamanho, formato e a um preço único, as 

agroindústrias não sabem qual será o percentual de cuias brutas presentes que 

possibilitarão a produção de cuias de primeira linha. Na Figura 110, é possível 

visualizar a quantidade de cuias brutas processadas no ano de 2016 . 

 

Figura 110 - Cuias processadas pelas agroindústrias familiares de Camobi. 

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Das unidades presentes, 40% destas se destacam pelos elevados volumes 

de cuias brutas processadas/comercializadas como pode ser observado na figura a 

seguir.  

O volume de matéria prima processada/comercializada nas unidades K e L 

expandiu-se substancialmente ao longo dos anos. Ambas estão estabelecidas a 

mais de 20 anos, possuindo considerável estrutura e relações diversificadas com o 

mercado.  

A unidade L87 em 1990 processava 70.000 cuias brutas, de 1995/2005 o 

volume chegou a 200.000, entre os anos de 2005/2010 foram 250.000 cuias 

processadas, se ampliando para 450.00088 no ano de 2012, deste período até 2016 

em média 400.000 cuias processadas/comercializadas ao ano.  

A unidade K iniciou no ano de 1995 processando/comercializando em torno 

de 50.000 mil cuias, quantidade essa que foi aumentando no decorrer dos anos. De 

2000/2005, o volume chegou a 150.000 cuias, entre os anos de 2005/2010 foram 

400.000 cuias processadas, no ano de 2013 foram 600.00089 cuias, em 2014 

diminuindo para 300.000, chegando a 500.000 mil cuias 

processadas/comercializadas no ano de 2016. Neste ano, devido à crise econômica 

em que o Brasil se encontrava, as vendas no mercado interno encolheram em torno 

de 30%, segundo o gestor (DIÁRIO DE CAMPO, 2016). 

A unidade J, no ano de 1990, processava/comercializava em média 200.000 

cuias, chegando a 300.000 no ano de 1995, quantidade essa que se manteve 

constante até o ano de 2005. A partir de 2006, os negócios recuaram, abriram outras 

agroindústrias aumentando a concorrência, com isso diminuiu o volume processado 

e o número de trabalhadores. Deste período até o ano de 2016, utilizou porongos do 

próprio cultivo, comprando dos agricultores familiares somente a cuia bruta tipo 

coquinho. Entre os anos de 2010/2016, a quantidade processada girou em torno de 

150.000 cuias ao ano. 

                                            
87 A unidade L, assim como a J, iniciou o processamento das cuias em períodos anteriores a 1990. O 
recorte temporal da tese se propõe a compreender as relações estabelecidas a partir do ano de 1990, 
motivo pelo qual não foram coletados dados anteriores a esse período. 
88 No ano de 2012, o volume processado/comercializado foi elevado devido a excelente qualidade 
das cuias brutas dos agricultores familiares do distrito de Arroio do Só. Se tem oferta de cuias brutas 
de boa qualidade, a agroindústria amplia a quantidade processada. 
89 Em 2013, a expansão da quantidade processada/comercializada está relacionada à utilização da 
matéria prima procedente do próprio cultivo. A posterior retração no ano de 2014 ocorreu pela falta de 
cuias brutas de qualidade. 
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A unidade H iniciou o processamento/comercialização de cuias no ano de 

1991, porém os dados disponibilizados iniciam no ano de 2000, período no qual 

processava em média 120.000 cuias. Entre 2000/2005 foram 150.000, quantidade 

que se manteve até o ano de 2010. A partir de 2011, a quantidade processada 

diminui anualmente, em 2013 foram 70.000 cuias, chegando no ano de 2016 com 

50.000 cuias. A unidade desde o ano de 2013 trabalha com cuias de primeira linha, 

motivo pelo qual o número de cuias processadas/comercializadas diminuiu 

substancialmente. Melhorou a qualidade do produto final o que lhe possibilita 

maiores retornos financeiros. 

Já a unidade I iniciou no ano de 1996 processando/comercializando em torno 

de 100.000 cuias ao ano, quantidade esta que se manteve constante até o ano de 

2010. Entre os anos de 2011/2014, o volume oscilava entre 150.000 a 200.000 

cuias. Em 2015, foram 100.000 cuias, recuando para 70.000 no ano de 2016. 

Segundo o gestor, a diminuição do volume processado se fez necessária, pois 

quando processava em torno de 200.000 cuias comercializava até 70% destas com 

a fronteira para as demandas do mercado externo, onde recebia R$ 2.00 por cada 

cuia. O retorno financeiro é baixo, já que paga R$ 1.50 ao agricultor familiar por cuia 

bruta. Desta forma, optou por processar um menor volume de cuias, mas somente 

as de primeira linha para as demandas do mercado interno. 

Quanto aos acabamentos que agregam valor ao produto final, estão os 

realizados na superfície da cuia, entre os quais se destacam: o laser, o revestimento 

em couro e o entalhe. 60% dos pesquisados possuem o equipamento que possibilita 

a utilização do laser, estes realizam todos os acabamentos em suas unidades com a 

utilização da força de trabalho do gestor e permanente. Os demais 40%, terceirizam 

os trabalhos para os desenhos feitos à laser e o revestimento em couro, sendo os 

gestores responsáveis pelas demais técnicas.  

É elevada a quantidade de cuias processadas/comercializadas ao ano. 

Mesmo tendo decrescido nos últimos anos, ainda é expressivo. Em 2016, foram 

comercializadas 1.200.000 cuias pelas unidades de Camobi pesquisadas, número 

ampliado se considerarmos as demais presentes.  

As unidades vem ao longo dos anos se adaptando às exigências do mercado, 

principalmente o interno. A ampliação ou diminuição do volume 

processado/comercializado não significa necessariamente um recuo e sim uma 

estratégia em utilizar determinados tipos de cuias e diferenciados acabamentos que 
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possibilitam maior retorno financeiro. Uma tendência que se manifesta e vem se 

ampliando é o processamento, na medida do possível, somente das cuias de 

primeira linha com elevado valor agregado, fenômeno este que tem recuado 

substancialmente o comércio de forma indireta com o mercado externo.  

 

 

6.3.3 O acesso ao mercado externo 

 

O acesso aos mercados externos ocorre de distintas formas, podendo ser de 

forma indireta, como fazem as agroindústrias de Arroio do Só, a partir da fronteira 

com os municípios de Uruguaiana-RS e Santana do Livramento-RS, de forma direta 

ou ambas simultaneamente. Do total de unidades pesquisadas, 60% acessam o 

mercado externo de forma indireta e destas 33% acessam conjuntamente de forma 

indireta e direta. 40% no ano de 2016 não acessaram esses mercados.  

As cuias enviadas ao mercado externo, de forma indireta, seguem o padrão e 

características das citadas anteriormente, quando nos referimos as relações 

comerciais estabelecidas com o mercado externo pelas agroindústrias familiares de 

Arroio do Só, ou seja, são cuias de segunda/terceira linha, pequenas e sem valor 

agregado.  

O número de cuias comercializadas e de unidades que atendem esse 

mercado se alteram anualmente. No ano de 2014, todas acessavam em diferentes 

proporções esses mercados. Na Figura 111, é possível visualizar a quantidade de 

cuias enviadas no ano de 2016. 

As unidades que compram/processam maiores volumes de matéria prima são 

as que mais acessam esses mercados, já que acabam vindo junto com a matéria 

prima adquirida dos agricultores familiares um elevado percentual desse material. 

Estão inclusas nesse grupo as unidades K e L, as mesmas como já apresentamos 

anteriormente, são as que processam/comercializam os mais elevados volumes de 

cuias. 

Não há interesse continuo por esse tipo de material e mercado principalmente 

pelo retorno obtido, cada cuia é comercializada entre valores que oscilam de R$ 

1,50 a R$ 2,20. O acesso ocorre principalmente como uma forma de repassar o 

produto e liberar espaço físico nas unidades. A prioridade é as cuias de primeira 
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linha que atendem exclusivamente as demandas do mercado interno. O que se 

justifica pela diferença de valor, que pode chegar a 500%, entre as cuias destinadas 

ao mercado externo e o interno, dependendo do tipo de cuia e do acabamento 

realizado.  

 

Figura 111 - Volume de cuias comercializadas de forma indireta com o mercado 
externo pelas agroindústrias de Camobi. 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

O acesso ao mercado externo de forma direta ocorreu pela Europa Central, 

no país da Polônia. Foram enviados 200 kits contendo cuia personalizada, suporte  e 

bomba. As cuias enviadas são de primeira linha, de tamanho médio, com elevado 

valor agregado. Foram comercializados por valores que iniciavam em R$ 25,00, 

valor esse que poderia se ampliar dependendo do tipo cuia e acabamento utilizado. 

As vendas se concretizaram para aquelas que possuíam sites de internet, com 

catálogos contendo informações sobre o produto, a agroindústria e o contato.  

Entretanto, o acesso de forma direta é pouco vislumbrado, os elevados 

valores dos fretes, taxas, impostos e toda a burocracia envolvida torna esse 

mercado, no momento, menos atrativo. Devido aos elevados custos de exportação o 

retorno não é considerado viável para pequenas remessas.  
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6.3.4 O acesso ao mercado interno 

 

O acesso ao mercado interno ocorre em todas as unidades a partir de 

distintas relações estabelecidas com diferentes espaços, os quais podem ser locais, 

regionais, estaduais e interestaduais como pode ser observado na Figura 112.  

O tipo de cuia mais comercializada é a de tamanho média/pequena, quanto 

aos acabamentos de superfície, 50% são lisas casco natural, e 50% trabalhadas de 

distintas formas. Esse mercado exige cuias de boa qualidade, quanto melhor for a 

aparência do casco, maior será seu valor agregado. As relações comerciais são 

consolidadas, são clientes fixos, pouco havendo mudanças.  

Em ambos os casos, o acesso a distintos espaços possibilita maior autonomia 

no gerenciamento dos recursos oriundos da comercialização, na medida em que a 

disponibilidade é constante. A comercialização é realizada exclusivamente pelos 

gestores não havendo a presença de intermediários e a maior dificuldade é receber 

à vista o montante comercializado.  

Assim como referimos para as agroindústrias familiares de Arroio do Só, as 

de Camobi também utilizam diferentes estratégias para agregar valor ao produto 

final, seja com a utilização do entalhe, da plastificação, cuias forradas, 

personalizadas e a constituição de kits para a comercialização em vários espaços. 

O valor de cada cuia está diretamente relacionado a sua qualidade. As 

unidades que trabalham com matéria prima de melhor qualidade conseguem valores 

mais elevados tanto nas de casco liso quanto nas trabalhadas. No ano de 2016, as 

cuias de casco liso foram comercializadas por valores que oscilavam entre R$ 5,00 a 

R$ 10,00 por 60% das agroindústrias e de R$ 15,00 a R$ 20,00 por 40%. Neste 

último caso estão as cuias de casco perfeito, sem manchas e cor uniforme. 

Já as cuias trabalhadas foram comercializadas entre valores de R$10,00 a R$ 

15,00 por 20% das agroindústrias. Aqueles que venderam por valores de R$ 15,00 a 

R$ 20,00 representam 40% do grupo e os que comercializam entre valores de R$ 

20,00 a R$ 30,00 somam 40% das unidades. As diferenças de valores, entre mínimo 

e máximo, ocorrem pelo tipo de acabamento recebido, uma cuia que é finalizada 

com a técnica do entalhe não possui o mesmo valor agregado da que passa pelo 

laser, assim como os demais elementos que agregam valor como já referimos 

anteriormente. 
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Figura 112 - Principais mercados internos acessados pelas agroindústrias de 
Camobi.  

 
Fonte: Trabalho de campo, 2016. 
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Tomando como base a figura, é possível observar que 40% das 

agroindústrias possuem relações comerciais estabelecidas simultaneamente com 

três municípios, os quais podem abranger diferentes mercados dentro dos estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas unidades processam 

menores volumes de matéria prima. 

As unidades que possuem relações comerciais estabelecidas com mais de 

cinco municípios representam 60% do grupo. São as que estão a mais tempo 

inseridas no mercado, processam elevados volumes de matéria prima e possuem 

relações comerciais construídas a longos anos. Ao analisarmos a abrangência 

geográfica, percebe-se que além dos mercados nos mais diferentes municípios dos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, também chegam aos 

estados de: Pernambuco, no município de Porto de Galinhas, São Paulo, na capital, 

Rondônia, município de Cacoal, e Mato Grosso para o município de Sorriso.  

Para as agroindústrias familiares, as maiores dificuldades se referem à falta 

de apoio por instituições de pesquisa para o melhoramento dos cultivos e 

instituições públicas municipais, no sentido de viabilizar/ampliar espaços de 

comercialização das cuias.  

 

 

6.3.5 As relações de trabalho  

 

As relações de trabalho estabelecidas são diversificadas e podem ocorrer a 

partir da força de trabalho familiar e da permanente ou ainda da associação das 

duas. As que utilizam somente a força de trabalho familiar, sem contratação de 

permanentes, representam 40% e as que utilizam simultaneamente os dois tipos de 

força de trabalho correspondem a 60%. As que processam/comercializam maiores 

volumes de matéria prima são as que contratam maiores percentuais de força de 

trabalho permanente. As relações de trabalho ocorrem a partir da contratação de 

trabalhadores de origem urbana. 

No ano de 2016, encontramos 30 pessoas ligadas diretamente em 

diferenciadas tarefas no processamento final das cuias brutas, entre estes os 

próprios gestores. Apesar de algumas unidades possuírem equipamentos que 

possibilitam distintos acabamentos, é essencial a presença da força de trabalho 
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humana, uma vez  que as fases ocorrem a partir de trabalhos manuais como já 

referimos anteriormente. Na Figura 113, pode-se constatar o número de pessoas 

envolvidas. 

A partir da figura visualiza-se que as mulheres estão presentes, mesmo que 

em menores proporções, em todas as unidades. Do total da força de trabalho 

utilizada no processamento das cuias, as mulheres representam 16,5% e os homens 

83,5%. 

 

Figura 113 - Número de pessoas envolvidas no processamento final das cuias em 
agroindústrias de Camobi. 

 

Fonte: Trabalho de campo, 2016. 

 

Nas unidades H e I, todos as tarefas são realizados exclusivamente pela 

família. Na J, pelos gestores e força de trabalho permanente masculina. Já na K e 

na L, pela presença dos gestores e pela utilização dos trabalhadores permanentes, 

inclusive na unidade K a presença da mulher ocorre nessa circunstância. 

Entre as pessoas envolvidas nas atividades das agroindústrias, dezoito são 

trabalhadores permanentes com carteira assinada, dos quais 5,5% mulheres e 

94,5% homens. Os demais, doze, são os gestores das unidades e membros da 

família, dos quais 67% são homens e 33% mulheres. O número de trabalhadores 

contratados pode oscilar anualmente pela variação da comercialização e das 

demandas do mercado consumidor. 

Quanto as atividades realizadas, independente do gênero, as unidades em 

que todas as tarefas são realizadas exclusivamente pela família representam 40%. 

Já nas que está presente o trabalho dos gestores, com a utilização de um membro 

de força de trabalho permanente constituem 20%. Os demais 40% se referem 
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aquelas unidades onde a maior parte das atividades é realizada pela força de 

trabalho permanente, cabendo ao gestor a aquisição da matéria prima e a 

comercialização da cuia finalizada. 

Num contexto amplo, percebemos que ocorre uma carência de pesquisas 

demonstrando a importância e o papel destas agroindústrias, assim como da 

assistência de órgãos públicos no sentido de melhorar o gerenciamento, ampliando 

o acesso aos mercados e a comercialização do produto final. A viabilização de uma 

agroindústria vai além de sua eficiência produtiva, não é a quantidade produzida que 

vai determinar a abrangência geográfica dos mercados e sim a qualidade da cuia. 

Neste contexto, o resultado do cultivo é determinante, pois possibilita o acesso a 

determinados mercados que conferem melhores vantagens financeiras.  

Os mercados internos e externos acessados pelas agroindústrias da área 

rural e da área urbana são distintos, o que decorre principalmente da qualidade da 

matéria prima utilizada.  

As agroindústrias da área urbana possuem relações comerciais mais 

ampliadas. Pela competitividade existente, modificam suas estruturas buscando 

atender demandas especificas do mercado interno com cuias de elevado valor 

agregado. As agroindústrias familiares de Arroio do Só possuem estruturas 

semelhantes, apesar da abrangência de mercado não ser tão extensa, são 

relevantes no distrito pela significativa utilização das cuias brutas provenientes dos 

agricultores familiares do distrito e pela expressiva utilização da força de trabalho. 

Apesar de ambas serem agroindústrias familiares, as dinâmicas em que as relações 

de trabalho se estabelecem são diferenciadas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pesquisar temas relacionados a agricultura familiar é instigante e desafiador, 

pois coloca diante dos diferentes contextos e realidades em que os agricultores 

familiares se encontram inseridos na contemporaneidade, assim como, de 

processos históricos e sociais que levaram a atual configuração socioespacial do 

rural brasileiro.  

A partir dos anos de 1990, a agricultura familiar passa a ser reconhecida 

enquanto categoria social diferenciada, em virtude da emergência de políticas 

públicas, cujo alvo é a promoção desse segmento. As políticas e os incentivos, 

mesmo que de forma incipiente, aumentaram no decorrer dos anos. Ampliaram-se 

as linhas de crédito, o acesso aos financiamentos e mercados, bem como a 

assistência técnica, as pesquisas sobre melhoramento genético e a viabilidade de 

cultivos em pequenas áreas.  

Esses fatores associados podem oferecer possibilidades para a permanência 

dos agricultores familiares no campo e a sua maior organização, o que potencializa 

a sua reprodução social. No entanto, esse acesso não está disponibilizado para 

todos, uma vez que os agricultores familiares não são um grupo homogêneo, pelo 

contrário, caracterizam-se pela heterogeneidade e diversidade de situações em que 

encontram-se inseridos. Essa diversidade exclui um significativo número de 

agricultores e, neste contexto, estão os agricultores familiares produtores de 

porongos/cuias. 

Realizar um estudo sobre os agricultores familiares produtores de 

porongos/cuias foi um desafio. A inexistência de dados e pesquisas levaram a 

redirecionar o olhar à elementos que possibilitassem compreender a importância da 

atividade, quanto à reprodução social do referido grupo. O comprometimento de 

visibilizar o grupo, através dessa investigação, pela relevância que a atividade 

possui, não só quanto aos saberes tradicionais – essenciais à sua reprodução –, 

como também econômica e social, demandou um trabalho interdisciplinar de diálogo 

e articulação dos autores da Geografia com outras áreas do conhecimento. 

Este estudo é importante, não somente para explicitar temáticas e 

metodologias em debate na academia, mas sobretudo pelo fato de aproximar as 
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questões teóricas com uma atividade produtiva marcada pela invisibilidade 

institucional, que faz com que a atividade seja pouco (re)conhecida no/fora do 

distrito de Arroio de Só, município de Santa Maria. 

O cultivo dos porongos apresenta-se como uma opção de trabalho e renda, a 

qual corrobora na geração de receitas para o agricultor familiar e aos demais 

sujeitos que encontram-se inseridos direta ou indiretamente em toda sua cadeia 

produtiva. 

A partir dos objetivos apresentados na pesquisa, identificou-se a origem, 

inserção, dispersão e utilização nos mais diferentes tempos/espaços dos 

porongos/cabaças. Com a trajetória histórica que o fruto possui junto a diversas 

civilizações, evidenciou-se que a sua presença/utilização já ocorria nas ilhas do 

Pacifico, há 11.000 anos e no Continente Americano há 12.000. O México é 

considerado o centro inicial de domesticação e o ponto do qual difundiu-se e 

dispersou-se por todo o Continente Americano, pelo deslocamento das populações 

nativas nos territórios em busca de alimentos e pela utilização dos porongos como 

recipientes de armazenamento e transporte.  

O porongo existiu no Velho e Novo Mundo, constitui um fruto multicultural, 

versátil, de fácil cultivo e manuseio e que suas diferentes formas e tamanhos 

possibilitaram, ao longo dos anos, múltiplos usos. As práticas e tradições culturais 

determinam distintos usos aos frutos, com destaque nos países do Cone Sul, onde 

são utilizados, predominantemente, para a produção das cuias do chimarrão. Nesta 

direção, os porongos/cabaças são frutos que conectam diferentes partes do mundo. 

Estão, atualmente, presentes em vários espaços, inclusive no distrito de Arroio do 

Só, importante área produtora dessa cucurbitácea no município de Santa Maria 

(RS), cuja destinação prioritária é a confecção de cuias para chimarrão. 

Apresentou-se as diferentes fases de trabalho, desde o cultivo da semente à 

finalização da cuia e o caráter manual da atividade. Ainda constatou-se que a força 

de trabalho masculina é predominante nos tratos culturais e que a presença das 

mulheres é mais significativa nas fases do pré-processamento e processamento 

final. 

A cuia possui significativo valor simbólico, pois está presente no dia a dia dos 

que dividem o hábito de consumir o chimarrão. Porém, muitos dos que partilham o 

costume não têm conhecimento da origem do porongo e dos processos necessários 

para chegar-se à cuia pronta. Mesmo pouco difundida no Brasil enquanto atividade 
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comercial, a cultura do porongo é essencial para a confecção das cuias, 

prioritariamente no sul do Brasil. 

Apesar da importância material e simbólica da produção de porongos/cuias, 

no distrito de Arroio do Só, em que pese a extensão da área produzida e também ao 

total estimado de produtores, não são mobilizados os estudos e reflexões de ordem 

acadêmica, não só na área agronômica, como também das ciências sociais. 

Considera-se que os agricultores familiares produtores de porongos existem, em 

maior ou menor número, desde a primeira metade do século XX. Naquele período, o 

porongo era visto como a planta que fazia o dinheiro para comprar o que não se 

produzia na propriedade. Ainda que sua produção não apareça em registros ou 

documentos públicos, está viva na memória dos moradores mais antigos do lugar. 

Ao longo dos anos, o cultivo dos porongos passou a ser central na composição da 

renda dos agricultores familiares e permitiu a sobrevivência e a manutenção das 

famílias. 

Demonstrou-se a importância socioeconômica que o distrito teve, na presença 

da Estação Ferroviária, inaugurada em 1885 e desativada aos passageiros em 1996, 

o que levou a diminuição considerável das relações de comércio e a população 

residente. Bem como a relevância do papel das agroindústrias familiares 

processadoras de cuias brutas, que, a partir de 1991, possibilitaram novas 

dinâmicas sociais e econômicas a todo o distrito.  

Identificou-se alguns problemas de ordem estrutural, como a carência, no 

distrito, de serviços para atender as necessidades básicas da população – como 

posto de gasolina, farmácia, mercado e padaria. A ausência desses serviços leva os 

moradores a deslocar-se semanalmente à área urbana de Santa Maria. Toda a 

expansão de infraestrutura possibilitada pela estação férrea se desfez com o fim do 

transporte de passageiros.  

Por conseguinte, as precárias condições das estradas de acesso ao distrito 

dificultam a instalação de novos empreendimentos industriais e comerciais. Assim 

como, comprometem o escoamento da produção para os agricultores familiares e 

para as agroindústrias familiares processadoras de cuias brutas. As estradas são 

cortadas por diversos riachos e córregos e, em períodos de chuvas intensas, os 

moradores ficam ilhados e as crianças impossibilitadas de frequentar a escola. O 

grande fluxo de caminhões responsáveis pelo escoamento da soja e por trazer os 
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porongos in natura às propriedades agrava o problema, com prejuízos das mais 

diversas ordens aos moradores. 

A produção de porongos/cuias, combinada ou não a um conjunto ampliado de 

outras atividades agrícolas, para-agrícolas e não agrícolas, como ocorre no local de 

estudo, é identificada como uma estratégia de reprodução familiar. Apesar de sua 

relevância as rendas pluriativas são complementares e não centrais em relação ao 

rendimento das famílias que dedicam-se ao cultivo dos porongos.  

De forma geral, a pluriatividade esta colocada como mais uma das tantas 

estratégias que os agricultores familiares utilizam ao longo dos anos, representando, 

não apenas a sua manutenção, mas a reprodução socioeconômica da unidade 

familiar, bem como viabilizando a permanência no campo e a continuidade de suas 

atividades agrícolas.  

Contudo, a pluriatividade não é apenas a multiplicidade de atividades 

exercidas pelos trabalhadores rurais, mas também a multiplicidade de estratégias 

que o capital encontrou para se reproduzir. Neste contexto, conclui-se que a 

profissão de agricultor sofre uma profunda transformação pela necessidade de 

adquirir novas competências e pela capacidade de ocupar espaços não agrícolas, 

com bem atesta Wanderley (2000).  

A diversidade de atividades que o espaço rural hoje possibilita ocasiona 

novas implicações sobre a paisagem rural, modificando constantemente as 

dinâmicas socioeconômicas vivenciadas pelos agricultores familiares. A 

materialização dessas atividades, observadas a partir de um olhar crítico, 

demonstram a carência de políticas publicas mais abrangentes aos agricultores 

familiares. 

Os agricultores familiares produtores de porongos resistem com o tempo, 

frente à problemas de todas as ordens: trabalham na imprevisibilidade, na 

adaptação, com equipamentos rústicos, técnicas tradicionais e não recebem 

assistência técnica e financeira. Portanto, compactua-se com Wanderlei (1999, p.37) 

que, de certa forma, os agricultores familiares modernos enfrentam novos desafios 

com as armas que possuem e que aprenderam a usar. 

A produção de porongos/cuias é uma tradição no distrito de Arroio do Só, o 

tempo e a transmissão de saberes intergeracional foi essencial para a 

compreensão/assimilação dos processos técnicos relacionados ao cultivo e ao pré-

processamento. Os conhecimentos e as práticas transmitidas de geração a geração 
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possibilitam a sucessão familiar e a inserção de novos agricultores na atividade. 

Ressalta-se que os saberes são recriados e adaptados constantemente às 

demandas que surgem e são essenciais para a permanência e continuidade dos 

agricultores, os quais constituem-se como importante estratégia de sobrevivência 

utilizada pelo grupo. 

Evidenciou-se que o empoderamento, no que diz respeito a utilização de 

sementes, é um diferencial – ainda que os agricultores familiares busquem cultivos 

uniformes e realizem uma pré-seleção do tipo que desejam cultivar –, uma vez que 

possuem total autonomia e não estão sujeitos às regras do mercado das sementes. 

Essa autonomia em relação à produção das próprias sementes, já perdida por 

outros agricultores familiares, os tornam guardiões das sementes, de seus saberes 

tradicionais associados e da variabilidade genética dessa planta. 

Destarte, ainda identifica-se alguns problemas enfrentados anualmente pelos 

agricultores, como a constante procura por novas terras que vão possibilitar a 

próxima safra, as quais em sua maior parte são arrendadas. O agricultor vive em 

constante tensão, decorrente da falta de estabilidade e autonomia sobre a terra 

necessária para garantir sua reprodução, o que lhe cria dificuldades inclusive para a 

ampliação da área de cultivo.  

Hoje, a cultura da soja expande-se na região e apropria-se das áreas 

historicamente ocupadas pelos cultivadores de porongos. O elevado valor cobrado 

pelo hectare arrendado diminui a frequência do cultivo dos porongos no distrito. Este 

fenômeno leva os agricultores a cultivar em áreas cada vez mais distantes de suas 

propriedades. Ademais, a necessidade de pagar todo o arrendamento à vista gera 

necessidade de recursos financeiros disponíveis. Quanto aos gastos, o cultivo em 

outros municípios e o semanal deslocamento ainda apresenta-se como uma opção 

vantajosa, haja vista que o valor cobrado pelo hectare arrendado é, em média, 50% 

menor do que os praticados no distrito de Arroio do Só. No mais, a produtividade por 

hectare proporciona melhores resultados pela fertilidade do solo. 

Concernente à composição total da renda, os agricultores produtores de 

porongos são compostos por dois grupos: aqueles que possuem a renda somente 

proveniente das atividades agropecuárias, compõem 76% do grupo; e aqueles em 

que as rendas resultam entre a justaposição das rendas de atividades agropecuárias 

e não agrícolas, representam 24% do total. Os agricultores pluriativos, no momento 

da pesquisa, não informaram o valor das rendas advindas das atividades não 
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agrícolas, contudo salientaram que esta é secundária, proveniente do cultivo dos 

porongos maior e central para a reprodução da família, motivo pelo qual 

permanecem nessa atividade 

Ao considerar os obstáculos referentes ao acesso à terra e ao crescimento 

das áreas cultivadas, constatou-se que a falta de áreas é suprida pelo acesso às 

terras em municípios vizinhos de Santa Maria. Já sua ampliação está diretamente 

relacionada à disponibilidade de força de trabalho, quanto maior a área, maior a 

necessidade. Como a atividade possuí um caráter extremamente manual, pouco 

utiliza maquinários e a utilização da força de trabalho é constante. Sua carência 

ampliou-se e é considerada o principal fator que impede o crescimento das áreas 

cultivadas. 

Destacou-se que, a partir da década de 1990, o distrito de Arroio do Só 

insere-se numa nova dinâmica socioeconômica, com a instalação de pequenas 

agroindústrias familiares artesanais processadoras de cuias brutas. O número 

destas cresce no decorrer dos anos, devido à disponibilidade histórica de matéria 

prima, pela demanda por cuias finalizadas, pelo acesso a mercados e pelo retorno 

obtido.  

Sua importância decorre ainda das oportunidades de emprego geradas para a 

população do distrito, pela aquisição das cuias brutas, assim como pelas relações 

diretas estabelecidas com os agricultores familiares produtores de porongos. Além 

disso, ainda que os proprietários das agroindústrias não tenham fornecido dados 

financeiros, referem um nível de satisfação acentuado com a atividade, o que 

possivelmente está diretamente relacionado a renda obtida. 

Toda a matéria prima utilizada, tanto pelas unidades de Arroio do Só, quanto 

pelas de Camobi, são oriundas em maior ou menor escala dos agricultores 

familiares produtores de porongos/cuias brutas do distrito de Arroio do Só. Essa 

demanda aumentou nos últimos anos e tem motivado os agricultores a permanecer 

no distrito, já que o retorno financeiro obtido é satisfatório. Nessa perspectiva, 

ressaltou-se que as agroindústrias familiares constituem-se enquanto um importante 

elo fortalecedor para a continuidade do cultivo dos porongos e aos agricultores 

familiares dedicados ao cultivo.  

Acerca da origem das agroindústrias, em ambos os casos, a inserção e 

ampliação no número de unidades ocorre a partir dos conhecimentos tradicionais 

oportunizados pelas relações de trabalho e amizade com agricultores ou demais 
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agroindústrias. As agroindústrias familiares, tanto as da área rural quanto as da área 

urbana, são heterogêneas, trabalham com distintos volumes de matéria prima, com 

diversificados tipos e formatos de cuias, acessam diferenciados espaços e 

mercados. No entanto, agrupam-se a partir de algumas especificidades, pois todas 

utilizam cuias brutas e, independentemente da quantidade processada e do 

acabamento realizado, todo o trabalho ocorre de forma manual, com a utilização de 

equipamentos rudimentares/adaptados, originários do seu saber fazer, sendo 

essencial a utilização da força de trabalho humana.  

A inexistência de equipamentos/instrumentos específicos ocorre em toda a 

cadeia produtiva do porongo, o que está relacionado à invisibilidade, tanto de acesso 

a créditos, quanto à assistência técnica diferenciada, de pesquisa e extensão. 

Observa-se que as cuias recebem acabamentos diferenciados, os quais resultam 

em distintos tipos e formatos. São expressivas as diferenças daquelas destinadas ao 

mercado interno e externo, não só em questão de qualidade, mas também ao 

retorno financeiro. As cuias destinadas ao mercado interno possuem maior valor 

agregado, representativas no orçamento final e na capitalização das agroindústrias. 

Algumas agroindústrias familiares presentes na área urbana utilizam 

incrementos tecnológicos, o que lhes permite realizar acabamentos diferenciados na 

produção de cuias, denominadas de primeira linha, com elevado valor agregado. 

Estas unidades, em determinados períodos, realizam todas as fases da cadeia 

produtiva, cultivam porongos de forma sazonal, motivados pela busca da qualidade 

que atenda as demandas do mercado interno. Por sua vez as unidades instaladas 

na área rural possuem uma estrutura simples, com baixo uso de tecnologias, mas 

são representativas e essenciais pela utilização das cuias brutas dos agricultores 

familiares.  

Os principais problemas enfrentados pelas agroindústrias familiares referem-

se à falta de investimentos públicos na produção, distribuição, acesso aos 

mercados, comercialização, o que está relacionado à invisibilidade da atividade, 

inclusive em nível municipal. Para as unidades de Arroio do Só, além destes 

problemas, ainda se tem o agravante das precárias condições das vias de acesso. 

No mais, a invisibilidade, tanto em nível científico, quanto institucional, não 

impossibilitou que os agricultores familiares e as agroindústrias familiares 

continuassem desenvolvendo suas atividades. Mesmo perante às dificuldades de 

toda ordem, resistem embasados em seus conhecimentos tradicionais. A partir do 
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seu saber, ampliam as possibilidades de continuidade e desenvolvem equipamentos 

artesanais que lhes auxiliam nas mais diversas fases da cadeia produtiva.  

Os agricultores familiares produtores de porongos aumentaram suas 

estratégias de permanência, em distintos momentos de sua trajetória. Apesar do 

avanço do cultivo da soja, os agricultores mantêm-se, ano a ano, superando as 

adversidades, buscando condições que permitam a sua reprodução.  

O estudo realizado, trata-se de uma primeira aproximação sistematizada com 

as atividades vinculadas à produção/processamento de porongos. Nesse sentido, 

preocupou-se em descrever detalhadamente todo o contexto estudado, de forma a 

viabilizar possíveis reflexões para além dessa tese, com o intuito de dar conta da 

atividade em toda a sua complexidade. Isso se faz necessário como um esforço para 

viabilizar uma maior visibilidade para a atividade. 

Enfatiza-se a necessidade de que a UFSM, EMATER, EMBRAPA, entre 

outras instituições, se debrucem na atividade estudada, de sorte a integrar os 

produtores de porongos a circuitos mais dinâmicos. Além de desenvolver práticas de 

manejo, de gestão das propriedades e de diversificação produtiva que potencializem 

a atividade para todos os envolvidos na cadeia sem, no entanto, suprimir as fases 

que garantam a autonomia do agricultor, como é o caso da produção das suas 

sementes.  

Salienta-se que os agricultores familiares produtores de porongos/cuias 

possuem autonomia sobre todas as fases que desenvolvem. Estão se mantendo 

minimamente à 80 anos com pouca interferência externa. A atividade não 

desapareceu no decorrer dos anos, ao contrário, apesar de todas as dificuldades 

expostas avançou, possibilitando renda aos agricultores. O que demonstra a 

viabilidade em manter cultivos tradicionais, mantidos a partir de saberes históricos.  

Ainda que os agricultores julguem como essencial a assistência e auxilio 

enfatizamos que em parte a ausência destes, vem permitindo a transmissão dos 

saberes e a continuidade de um processo totalmente artesanal.  

Julga-se de suma importância desenvolver atividades educativas, sobretudo 

no espaço escolar, para fortalecer a memória da comunidade local, historicamente 

produtora de porongos, de forma que esta valorização possa servir de estímulo à 

permanência e diversificação no distrito. Também no espaço escolar, poderá ser 

feito oportunamente reflexões sobre a necessidade de uma destinação adequada 

dos resíduos resultantes do processamento e seleção de porongos, o que contribui 
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para a temática ambiental, questão fundamental no tratamento da agricultura 

familiar.  

Por fim, como proposição que só pode ser viabilizada com a articulação de 

diferentes agentes, deve-se destacar o potencial econômico da utilização das 

matérias primas não utilizadas para o processamento de cuias, mas capazes de se 

transformarem em artesanato, como ocorre em outras regiões do mundo, de forma a 

propiciar trabalho e renda, além de fortalecer a identidade dos agricultores 

produtores de porongos, suas famílias e demais moradores de Arroio do Só. 
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para o desenvolvimento da pesquisa, através da observação, da gravação das 

entrevistas, da aplicação dos questionários e formulários realizadas com as 

agroindustrias processadoras de porongo do municipio de Santa Maria, os 

representantes de órgãos oficiais e os agricultores produtores de porongo do Distrito 

de Arroio do Só. As Publicações ou divulgações de quaisquer natureza, relacionadas 

aos resultados da pesquisa não necessitarão de autorização para serem divulgadas. 

  

Santa Maria, julho de 2016. 

 

__________________________________ 

                       Janete Webler Cancelier 

__________________________________ 

                 César de David 

  



284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE B 

 

Roteiro de entrevista aplicado a entidades e representantes públicos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/DOUTORADO 

 

Projeto de Pesquisa: A PRODUÇÃO DE PORONGOS/CUIAS COMO UMA ESTRATÉGIA PARA A 

REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DISTRITO DE ARROIO DO SÓ, 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS. 

 

Roteiro de entrevistas aplicado a entidades e representantes públicos  

 

Doutoranda: Janete Webler Cancelier  

Data:  

Dados de identificação 

Nome do entrevistado: 

Nome da entidade: 

1- Informações relacionadas aos produtores de porongo/cuias. 

 

1.1 Qual é o papel dos produtores de porongo/cuias para o município de Santa Maria? 

 

1.2 No momento existe algum tipo de assistência técnica prestada a estes produtores? 

 

1.3 Qual é a participação dos produtores de porongo no Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural? 

 

1.4 As propostas de diversificação produtiva contemplam a produção de porongos/cuia/artesanato? 

 

1.5 Existe uma preocupação do poder publico com a destinação adequada dos resíduos da produção 

das cuias? 

 

1.6 Quais são as potencialidades do distrito? 

  



286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE C 

 

Roteiro de formulário aplicado aos agricultores familiares produtores de 

porongo e cuias. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/Doutorado 

 

Projeto de Pesquisa: A PRODUÇÃO DE PORONGOS/CUIAS COMO UMA ESTRATÉGIA PARA A 

REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DISTRITO DE ARROIO DO SÓ, 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS. 

 

Roteiro de formulário para os agricultores familiares produtores de porongo e cuias. 

 

Doutoranda: Janete Webler Cancelier  

Coordenadas:  

Distrito: _______________Comunidade_______________________Data: ___________ 

 

1- Dados de identificação 

1.1 Nome:  

1.2 Idade: 

1.3 Reside na propriedade:  (   ) Sim    (   ) Não 

1.4 A quanto tempo mora no distrito:  

1.5 Lugar de origem da família:  

 

2. - Dados Sociais 

2.1 Quantas famílias vivem na propriedade:  

2.2 Membros da família residentes na propriedade segundo idade e escolaridade 

Nome Idade Escolaridade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2.3 Ocupação dos membros da família:  

(  ) agrícola                            (  ) serviços domésticos                     (  ) desempregado 

(  ) indústria                            (  ) comércio                                     (  ) construção civil  

(  ) serviço público                   (  ) artesanato                                   (  ) aposentado. 
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2.4 Número de pessoas da família que trabalham na propriedade:  

2.5 Algum membro da família realiza atividade complementar a agricultura:  

(  ) sim        (  )  não  

2.6 Em caso afirmativo qual atividade:  

2.7 Motivos que levaram a buscar atividades fora da agricultura:  

(  ) motivos financeiros  (  ) garantia de renda (  ) penosidade trabalho agrícola 

(  ) outros.  

2.8 Tempo dedicado as atividades primárias na propriedade das pessoas que realizam atividades 

complementares: 

2.9 Contrata força de trabalho assalariada permanente/número  (       ) homens (       ) mulheres   

a) Contrata força de trabalho  assalariada temporária/número  (       ) homens (      ) mulheres   

2.10 Em caso de ser temporária para qual atividade:  

2.11 Atividades realizadas na propriedade por menores de 14 anos:  

2.12 Alguém da família já migrou para a cidade:   (   ) sim   (   ) não 

2.13 Por que estas pessoas saíram da propriedade: 

2.14 Se sente motivado a desenvolver outras atividades dentro da propriedade:  

2.15 Origem da entrada de recursos  

a)Atividade agrícola/origem/especificar: R$ 

b)Rendas não agrícola: R$ 

c)Aposentadorias: R$ 

d)Trabalhos temporários: R$ 

e)Outras entradas (aluguéis, trabalho a terceiros): R$ 

2.16 Renda mensal da família:     (   ) menos de 1 salário    (   ) 1 salário       (   )1 a 3 salários 

(   )3 a 5 salários   (   )mais de 5 salários 

 

3. Sobre a Propriedade 

3.1  Área da propriedade em hectares: 

3.2  Condição do declarante: (  ) Proprietário  (  ) Parceiro   (  ) Arrendatário (  ) Outros 

3.3  Forma de obtenção da propriedade:  (   ) compra    (   ) Herança   (   ) outros. 

3.4  Há quanto tempo possui a propriedade:  

3.5  O tamanho da propriedade é adequado para a reprodução agropecuária:  

 

4. A Produção Agropecuária 

4.1  A produção do porongo está entre as culturas praticadas:  (   ) Sim   (   ) Não 

4.2  Qual é a área destinada a produção de porongos:  

4.3 Há quanto tempo produz porongos:  

a) Seus pais produziam porongo/cuia        (   ) Sim       (   ) Não 

4.4  A produção de porongos se realiza em mais algum espaço além do distrito de moradia da família: 

(   )  sim   (   )  Não   

a) Especificar o local: 
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4.5  O que o levou a buscar um novo espaço para a produção dos porongos: 

4.6 Com o passar dos anos a área cultivada foi ampliada ou reduzida:  

(  ) Ampliada 

(   ) Reduzida 

Motivos:  

4.7 Quantidade produzida segundo ano e destino: 

Ano Quantidade Destino 

2016   

2015   

2014   

2013   

2010   

2005   

2000   

1995   

1990   

 

4.8 O que possibilitou que ocorresse o aumento da produtividade dos porongos 

(   ) assistência técnica 

(   ) melhoramento genético da planta 

(   ) investimentos na produção, correção de solo, adubos, etc.. 

(   ) crescimento da demanda/porongo/cuia 

(   ) maior conhecimento das práticas de produção 

4.9  Realiza o pré-processamento do porongo na propriedade  (   ) sim    (   ) Não 

4.10 Se realiza o pré-processamento, esse trabalho é feito pela família: 

(   ) Sim    (   ) Não     (  ) Contrata terceiros  

4.11 Quais membros da família são responsáveis pelo processamento e acabamento das cuias:  

(    ) homens/Idade    (    ) mulheres/Idade   (    ) adolescentes/crianças/Idade  (   ) Outros 

4.12 Os porongos processados são os produzidos pela própria família na propriedade:  

(  ) Sim        (   ) Não         (   ) em parte  

a) Percentual de porongos da propriedade: 

4.13 Compra porongos in natura de outros agricultores e em que quantidade: 

(  ) Sim    (  ) Não  

a)Quantidade que compra:  

b) Nome do agricultor de quem compra os porongos 

4.14 Qual é a origem desses porongos: 

(   ) agricultor do distrito de Arroio do Só 

(   ) agricultor do distrito de Arroio Grande 

(    ) agricultor de outros distritos/municípios. 

a) Nome do município ou distrito de onde vem o porongo 
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4.15 Fases do trabalho na produção dos porongos: quem faz o que: 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 

4)_____________________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________________ 

6)_____________________________________________________________________ 

7)_____________________________________________________________________ 

8)_____________________________________________________________________ 

9)_____________________________________________________________________ 

10)____________________________________________________________________ 

11)____________________________________________________________________ 

12)____________________________________________________________________ 

13)____________________________________________________________________ 

14)____________________________________________________________________ 

15)____________________________________________________________________ 

 

4. 16 Qual é o sistema de produção utilizado 

(   ) convencional           (   ) integração lavoura-pecuária          (   ) rotação de culturas 

4.17 Quais as principais razões que o levaram a produzir  porongos: 

(   ) rentabilidade                  (   ) tradição                     (   ) falta de opção     (    )outras 

4.18 Recebe assistência técnica de alguma instituição:  

(   ) Prefeitura          (   ) Emater           (   ) cooperativas             (   ) outros  (  ) universidade 

4.19 Como classifica a assistência técnica recebida: 

(   ) ótima     (   ) boa      (   ) regular    (   ) ruim    (   ) muito ruim  

4.20 Por que classifica desta forma a assistência técnica:  

4.21 Utiliza financiamento para a produção do porongo: (   ) sim             (   ) não 

4.22 Quais são os principais agentes financeiros:  

4.23 Como considera que estão as linhas de financiamento para a agricultura familiar:  

(   ) ótimo             (   ) bom           (   ) ruim             (   ) péssimo 

4.24 Realizou algum investimento no estabelecimento a partir de 1990: (   ) sim           (   ) não 

4.25 Em caso afirmativo qual investimento:  

4.26 Como controla os custos com a produção de porongos 

(   ) anota 

(   ) anota parcialmente 

(   ) não anota 

4.27 De onde vêm as sementes ou mudas utilizadas para a produção dos porongos: 

4.28 Qual é o principal insumo utilizado: 

4.29 Quais os problemas que afetam a qualidade dos porongos: 

4.30 O porongo fica armazenado na propriedade:  (   ) sim    (   ) não 
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4.31 De que maneira guarda as sementes do porongo: 

4.32 Como apreendeu a fazer a cuia: 

4.33 Troca dias de trabalho com outros agricultores: (  )Sim     (  )Não 

 

5. Comercialização 

5.1 O porongo é o único produto comercializado: (   ) sim   (   ) não 

a) Comercializa porongo in natura (  ) Sim   (  ) Não   Para quem:  

5.2 Toda a produção de porongos é comercializada: (   ) sim    (   ) não 

5.3 Principal dificuldade encontrada em relação à comercialização:  

5.4 Mercados internos aos quais são destinas a produção de cuias brutas (pré-processadas)  

Ano Municípios Agroindústria Quantidade/vendida 

22016    

22015    

22014    

22013    

22012    

22011    

22010    

22005    

22000    

11995    

11990    

 

5.5 Principais mercados externos aos quais destina a produção de cuias brutas (pré-processadas):  

Ano Países/cidades Quantidade/vendida 

22016   

22015   

22014   

22013   

22012   

22011   

22010   

22005   

22000   

11995   

11990   
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5.6 Quais são os principais mercados internos aos quais se destina a produção de cuias finalizadas: 

Ano Estados Municípios/empresa Quantidade/vendida 

22016    

22015    

22014    

22013    

22012    

22011    

22010    

22000    

11995    

11990    

 

5.7 Quais são os principais mercados externos aos quais se destina a produção de cuias finalizadas: 

Ano Países/cidades Quantidade 

2016  

2015   

2914   

2013   

2012   

2011   

2010   

2005   

2000   

1995   

1990   

 

5.8 Quais são as exigências dos clientes em relação aos porongos/cuias ofertados: 

5.9 De que maneira realiza a transação comercial:  (   ) Individualmente    (   ) Intermédio de 

associação     (   ) intermediários   (   ) outros 

5.10 O que considera ser necessários para melhorar a qualidade dos porongos e cuias 

comercializados 
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5.11 Principais culturas praticadas na propriedade:  

Cultivos/área plantada 
Finalidade 

Auto-consumo Mercado 

Porongo   

Feijão   

Verduras   

Legumes   

Pastagens   

Soja   

Mandioca   

Milho   

Arroz   

Frutas   

 

5.12 Associa atividades da agricultura com a pecuária:   (   ) Sim    (  ) Não 

5.13 Principais criações segundo finalidade: 

Criações Finalidade 

Auto-consumoa Mercado 

Gado leiteiro   

Gado de corte   

Suínos   

Aves   

Apicultura   

Piscicultura   

Ovinos   

Outros   

 

5.14 Pertence a alguma associação/cooperativa: (   ) Sim   (   ) Não              

5.15 Nome da associação/cooperativa:  

5.16 Valor que recebe pela venda da unidade do porongo in natura:  

5.17 Valor recebido pela unidade do porongo pré-processado: 

5.18 Valor recebido pela unidade do porongo processado: 
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APENDICE D 

 

Roteiro de formulário aplicado as agroindústrias processadoras de 

porongo/cuias do município de Santa Maria/RS. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA/Doutorado 

 

Roteiro de formulário aplicado as agroindústrias processadoras de porongo/cuias do município de 

Santa Maria/RS. 

 

Projeto de Pesquisa A PRODUÇÃO DE PORONGOS/CUIAS COMO UMA ESTRATÉGIA PARA A 

REPRODUÇÃO SOCIAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DISTRITO DE ARROIO DO SÓ, 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA - RS 

 

Doutoranda: Janete Webler Cancelier  

Dados de identificação 

Nome do entrevistado: 

Nome da agroindústria:  

Coordenadas: 

Distrito/bairro:                     Data: 

 

1 - Dados sobre a agroindústria que processa o porongo/cuia 

1.1 Origem da agroindústria:  

a) Possui laços de parentesco com alguém que produz porongos: 

b) Cultiva porongos: (   ) Sim   (   ) Não 

c) Compra porongos pré-processados: (  ) Sim   (  ) Não 

1.2 Em que ano iniciou com o processamento de porongos/cuias:  

1.3 Utiliza porongos in natura ou pré-processados:  

a) Tem dificuldades em conseguir a matéria prima/porongo in natura ou pré-processada: 

1.4 Origem dos porongos/cuias brutas utilizados na agroindústria:  

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade:________ 

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade:________ 

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade:________ 

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade:________ 

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade: ________ 

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade:_________ 

Município/distrito/agricultor:________________________________Quantidade:_________ 

1.5 Quem é responsável pelo transporte da matéria prima da área de cultivo até a agroindústria:  (   ) 

agricultor          (   ) agroindústria       

1.6 Fases do processamento da cuia bruta: 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 
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4)_____________________________________________________________________ 

5)_____________________________________________________________________ 

6)_____________________________________________________________________ 

7)_____________________________________________________________________ 

8)_____________________________________________________________________ 

9)_____________________________________________________________________ 

10)____________________________________________________________________ 

11)____________________________________________________________________ 

12)____________________________________________________________________ 

13)____________________________________________________________________ 

14)____________________________________________________________________ 

 

1.7 Quantidade de cuias brutas processadas ao ano em unidades: 

2016:__________________________________________________________________ 

2015:__________________________________________________________________ 

2014:__________________________________________________________________ 

2013:__________________________________________________________________ 

2012:__________________________________________________________________ 

2011:__________________________________________________________________ 

2000:__________________________________________________________________ 

2005:__________________________________________________________________ 

2000:__________________________________________________________________ 

1995:__________________________________________________________________ 

1990:__________________________________________________________________ 

1.8 Valor pago pela unidade da cuia bruta:  

1.9 Principais mercados internos aos quais destina a produção de cuias processadas: 

Ano Estados Municípios Quantidade/vendida/unidades 

2016    

2015    

2014    

2013    

2012    

2011    

2010    

2005    

2000    

1995    

1990    
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a)Tipo de cuia que mais vende no mercado interno:  

(   )grande     (   ) média   (   ) pequena   (   ) lisa (   ) trabalhada (...) casca fina     (   ) casca grossa  

(   ) outras. 

1.10 Principais mercados externos aos quais destina a produção de cuias processadas: 

Ano Países Quantidade/unidades 

2016   

2015   

2014   

2013   

2012   

2011   

2010   

2005   

2000   

1995   

1990   

 

a) Tipo de cuia que mais vende no mercado externo: 

(   )grande     (   ) média   (   ) pequena  (   ) lisa  (   ) trabalhada (   ) outras 

1.11 Quais são as técnicas utilizadas para a decoração da superfície:  

(   ) pirogravura     (   ) entalhe    (   ) gravação a laser (  ) revestimento em couro  

Outros: 

a) possui funcionário especializado na agroindústria para está atividade: 

1.12 Principais dificuldades encontradas em relação à comercialização:  

1.13 De que maneira realiza a transação comercial  

(   ) Individualmente    (   ) Intermédio de associação     (   ) intermediários   (   ) outros 

1.14 Quais são as exigências dos clientes em relação as cuias ofertadas: 

1.15 Quantas pessoas trabalham na agroindústria: (    ) homens    (   )mulheres 

1.16 Utiliza força de trabalho familiar, em caso de sim quantos: (   ) homens       (   ) mulheres 

a) Possui funcionários fixos/quantos:(   ) quantos homens       (   ) quantas mulheres 

b) Em algum período do ano a demanda de produtos é aumentada:  (   ) sim   (   ) não 

c) Faixa etária dos trabalhadores: 

1.17 Valor recebido por cuia lisa vendida no mercado interno:  

a) Valor recebido por cuia personalizada no mercado interno: 

1.18 Valor recebido por cuia lisa vendida no mercado externo:  

a) Valor recebido por cuia personalizada no mercado externo:  

 


