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RESUMO 
 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL DE PINHAL GRANDE-RS: 
POTENCIALIDADES E DESAFIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 
 

AUTORA: Ivani Belenice Dallanôra 
ORIENTADORA: Meri Lourdes Bezzi 

 
Esta pesquisa possui sua relevância, pois analisa a organização das atividades 
desenvolvidas no espaço rural, seu processo de modernização e os reflexos da organização 
espacial rural na dinâmica produtiva da agricultura familiar, bem como nas condições 
socioeconômica da população. Seu objetivo geral consiste em analisar o processo de 
organização e/ou reorganização do espaço rural de Pinhal Grande, bem como identificar as 
potencialidades e os desafios da agricultura familiar no município, na escala temporal de 
1993 a 2017. Especificamente buscou-se: (a) Avaliar as transformações espaciais, técnicas 
e socioeconômicas ocorridas no espaço rural do município de 1993-2017; (b) Espacializar 
por processo de regionalização a matriz produtiva do espaço rural, relacionando sua 
organização com o desenvolvimento das propriedades familiares; (c) Identificar a 
participação da agricultura familiar no desenvolvimento da economia local/regional, 
conhecendo as potencialidades produtivas oferecidas pelas propriedades familiares e os 
desafios encontrados para se desenvolver; (d) Identificar as causas responsáveis pelos 
processos migratórios dessa área de estudo e conhecer as políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento do espaço rural e à organização socioespacial da agricultura familiar. Esta 
pesquisa foi desenvolvida a partir de critérios utilizados para identificar sua importância no 
processo de produção científica. Sendo assim, é classificada como uma pesquisa descritiva, 
de levantamento de dados, de laboratório e bibliográfica. Primeiramente foi elaborado o 
referencial teórico para tomar conhecimento sobre o assunto a ser analisado. No segundo 
momento coletaram-se dados juntamente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), referente ao Censo Agropecuário de 1995, 2006 e produção agropecuária de 1993, 
1998, 2003, 2011 e 2015; com o objetivo de analisar a organização do espaço rural do 
município ao longo da escala temporal selecionada, bem como a Fundação Estadual de 
Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO), a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário (SEAD) e ao Banco Central do Brasil, visando identificar quais as 
políticas públicas responsáveis pelo desenvolvimento das propriedades familiares. No 
terceiro momento foi realizado entrevistas com representantes dos órgãos públicos 
(EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria Municipal da Agricultura, 
Indústria e Comércio) para identificar à contribuição destes órgãos no processo de 
diversificação e desenvolvimento das atividades produtivas no espaço rural. Por último foi 
aplicado o instrumento de pesquisa através de questionários, contendo questões abertas e 
fechadas aos agricultores familiares, visando verificar a atual organização do espaço rural 
do município e as potencialidades e desafios da agricultura familiar. Uma vez realizada a 
pesquisa, efetuou-se a análise dos dados levantados, sendo estes divulgados através de 
uma produção textual, contemplando gráficos, tabelas, mapas e fotos. Neste contexto, 
conclui-se que a agricultura familiar de Pinhal Grande apresenta-se de forma contraditória, 
marcada por espaços dinâmicos onde predomina culturas comerciais, como a soja e de 
potencialidades produtivas que vem através da introdução de novas atividades, diversificar a 
produção, agregando renda e dinamizando a propriedade familiar. Por outro lado, visualiza-
se uma agricultura familiar dependente da produção de produtos tradicionais (fumo, milho e 
feijão), que atualmente “tenta” manter o agricultor familiar no espaço rural.   
 
Palavras-Chaves: Organização Espacial. Espaço Rural. Agricultura familiar. 
Potencialidades produtivas. 
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ABSTRACT 
 

 
ORGANIZATION OF THE RURAL AREA OF PINHAL GRANDE- RS STATE: 

POTENTIALITIES AND CHALLENGES OF FAMILY AGRICULTURE 
 
 

AUTHOR: Ivani Belenice Dallanôra 
                                         ADVISOR: Meri Lourdes Bezzi 
 
This research has its relevance once it analyzes the organization of the activities developed 
in the rural area, its modernization process and the reflexes of rural spatial organization in 
the productive dynamics of family agriculture as well as in the socioeconomic conditions of 
the population. Its general objective is to analyze the process of organization and/or 
reorganization of the rural area of Pinhal Grande, as well as to identify the potentialities and 
challenges of family agriculture in the municipality, in the time scale from 1993 to 2017. 
Specifically, it was intended to) evaluate the spatial, technical and socioeconomic 
transformations that occurred in the rural area of the municipality from 1993 to 2017; (b) to 
spatialize, by regionalization process, the productive matrix of the rural space, relating its 
organization to the development of family properties; (c) to identify the participation of family 
agriculture in the development of the local/regional economy, knowing the productive 
potential offered by family farms and the challenges encountered to develop; (d) to identify 
the causes responsible for the migratory processes of this area of study and to know the 
public policies aimed at the development of the rural space and the socio-spatial organization 
of family agriculture. This research was developed based on the criteria used to identify its 
importance in the scientific production process. Therefore, it is classified as a descriptive, 
data collection, laboratory and bibliographic research. Firstly, the theoretical framework was 
elaborated to learn about the subject to be analyzed. In a second moment, the data were 
collected together with the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) referring to 
the 1995, 2006, and 1993, 1998, 2003, 2011 and 2015 agricultural and livestock census, with 
the objective of analyzing the organization of the (FEPAGRO), the Special Secretariat for 
Family Agriculture and Agrarian Development (SEAD), and the Central Bank of Brazil, in 
order to identify the responsible public policies development of family properties. In a third 
moment, interviews with representatives of public bodies (EMATER, Rural Workers' Union 
and Municipal Secretariat of Agriculture, Industry and Commerce) were carried out to identify 
the contribution of these bodies in the process of diversification and development of 
productive activities in rural areas. Finally, the research instrument was applied through 
questionnaires, containing open and closed questions addressed to family farmers, in order 
to verify the current organization of the rural area of the municipality and the potentialities 
and challenges of family agriculture. Once the research was carried out, the data collected 
were analyzed, and these were disseminated through textual production, including graphics, 
tables, maps and photos. In this context, it can be concluded that the family agriculture of 
Pinhal Grande presents itself in a contradictory way, marked by dynamic spaces where 
commercial crops predominate, such as soybeans and productive potential that, through the 
introduction of new activities, diversify production, adding income and boosting the family 
ownership. On the other hand, it is possible to visualize a family agriculture dependent on the 
production of traditional products (tobacco, corn and beans) that currently "tries" to keep the 
family farmer in the rural space. 
 
Keywords: Spatial organization. Rural area. Family farming. Productive potential. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

 A organização espacial é fruto da ação do homem, o qual, em virtude de suas 

relações de trabalho, transforma o espaço natural em um espaço socializado, ou 

seja, o espaço geográfico. Para Castrogiovanni et al. (1999, p.11), “o espaço 

geográfico é entendido como aquele espaço fruto do trabalho humano na necessária 

perpétua luta dos seres humanos pela sobrevivência. Nesta luta, o homem usa, 

destrói, constrói, modifica a si e a natureza”. Do mesmo modo, Corrêa (1986, p.55) 

enfatiza que “[...] a organização espacial, ou seja, o conjunto de objetos criados pelo 

homem e dispostos sobre a superfície da terra, é assim um meio de vida no 

presente (produção), mas também uma condição para o futuro (reprodução)”. Ao 

longo do desenvolvimento da sociedade, o homem, através de suas ações, vai 

transformando este espaço, materializando seu trabalho social através de suas 

relações de produção, criando assim recortes regionais com formas, funções, 

estruturas e processos diferenciados.  

É no meio rural que se desenvolve uma das atividades mais importantes, a 

agricultura, surgida primeiramente para atender as necessidades de subsistência do 

ser humano, mas que, ao longo do desenvolvimento da sociedade, foi sendo 

alterada a partir das novas relações de trabalho construídas mediante a evolução da 

sociedade e das necessidades impostas principalmente pelo capital.  

 Na sociedade capitalista, o espaço geográfico organiza-se a partir do 

desenvolvimento da produção, em que o homem, através de suas relações 

econômicas, políticas e sociais, vai transformando este espaço e construindo uma 

nova reorganização espacial, refletida nos lugares. Para Corrêa (1986, p.57), “[...] a 

organização espacial é assim constituída pelo conjunto de inúmeras cristalizações 

criadas pelo trabalho social”. No espaço rural1 estas marcas refletem-se de 

diferentes formas, ou seja, vão sendo mais intensas nas áreas de subordinação do 

capital e da técnica, produzindo transformações nas relações de trabalho, produção 

e comercialização, proporcionando uma maior dinamização do espaço em 

detrimento de outras áreas que não oferecem possibilidades para o processo de 

materialização do capitalismo. 

                                                           
1 Ao longo do trabalho a expressão “espaço rural” refere-se às atividades primárias (agricultura e 
pecuária), bem como as demais atividades que vem sendo desenvolvidas no campo. Já a expressão 
“espaço agrário” refere-se apenas às atividades que compõem o setor primário (agricultura, pecuária 
e piscicultura) (TEIXEIRA; LAGES, 1997).  



20 

 

 A ciência geográfica tem, entre suas preocupações, a necessidade de 

entender a organização/reorganização espacial, procurando identificar e 

compreender as distintas estruturas econômicas provocadas pelo processo de 

desenvolvimento capitalista nos recortes espaciais locais/regionais. Neste contexto, 

a problemática desta pesquisa consiste em identificar os desafios socioeconômicos 

e as potencialidades produtivas apresentadas pela agricultura familiar, reflexo da 

organização do espaço rural de Pinhal Grande/RS.  

 Nesta perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o processo 

de organização e/ou reorganização do espaço rural de Pinhal Grande, bem como 

identificar as potencialidades e os desafios da agricultura familiar no município. Os 

objetivos específicos buscam: (a) avaliar as transformações espaciais, técnicas e 

socioeconômicas ocorridas no espaço rural do município de 1993-2017; (b) 

espacializar por processo de regionalização a matriz produtiva do espaço rural, 

relacionando sua organização com o desenvolvimento das propriedades familiares; 

(c) identificar a participação da agricultura familiar no desenvolvimento da economia 

local/regional, conhecendo as potencialidades produtivas oferecidas pelas 

propriedades familiares e os desafios encontrados para se desenvolver; (d) 

identificar as causas responsáveis pelos processos migratórios dessa área de 

estudo e conhecer as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do espaço 

rural e à organização socioespacial da agricultura familiar.   

 Utilizou-se a escala temporal 1993-2017, pois o município emancipou-se no 

ano de 1992, apresentando dados referentes à produção agrícola somente a partir 

do ano de 1993.  

 Neste contexto, a temática da pesquisa busca compreender a organização 

e/ou reorganização espacial do espaço rural de Pinhal Grande, bem como verificar 

as transformações socioeconômicas resultante da estruturação da matriz produtiva 

do município nos últimos 24 anos. Desta forma, a relevância deste trabalho centra-

se na importância que o setor agropecuário e a agricultura familiar possuem na 

organização/reorganização do espaço rural do município ao longo da escala 

temporal analisada.  

 A justificativa do trabalho também consiste em contribuir na ampliação dos 

conhecimentos voltados à geografia agrária e fornecer subsídios aos órgãos 

gestores municipais para que estes compreendam a organização espacial rural de 

Pinhal Grande através das diferentes formas de relações de produção e trabalho. A 
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partir da análise da agricultura familiar, estes órgãos podem ampliar seus 

conhecimentos sobre a importância deste segmento produtivo para o 

desenvolvimento econômico deste recorte espacial. 

 A partir dos resultados apresentados, pretende-se contribuir para a efetivação 

de políticas públicas voltadas ao processo de dinamização das áreas menos 

desenvolvidas do município, buscando inserir novas atividades produtivas que 

venham proporcionar a geração de renda e a permanência do agricultor familiar no 

espaço rural.   

 De acordo com dados do IBGE (2006), Pinhal Grande está inserido na 

unidade geomorfológica de Planalto Meridional Brasileiro, representado pelas 

unidades morfológicas da Serra Geral e da Depressão do Rio Jacuí. A maior parte 

de sua área está enquadrada no Planalto Médio, com uma altitude média em torno 

de 394 metros, sendo que o setor sudeste do município está posicionado no rebordo 

do Planalto, no qual ocorre a presença de uma zona de transição do rebordo para o 

topo do planalto. O relevo neste setor é tipicamente serrano, com vales encaixados 

(SCHIRMER, 2012).  

 O município limita-se ao norte com Júlio de Castilhos, ao sul com Nova 

Palma, a leste com Estrela Velha e Ibarama e ao oeste com Júlio de Castilhos. Sua 

localização geográfica é 29° 20' 3'' latitude sul e 53° 18' 39'' longitude oeste. 

Segundo o IBGE (2006), o mesmo pertence à Mesorregião Centro-Ocidental Rio-

grandense e Microrregião de Santiago, juntamente com outros nove municípios.  

Atualmente a divisão territorial do município está organizada através de 20 

localidades, abrangendo uma extensão territorial de 477,39 Km². (MAPA 1). 

 É importante salientar que a formação do espaço rural de Pinhal Grande está 

atrelada ao contexto histórico da organização espacial presente no Rio Grande do 

Sul, que se organizou a partir da distribuição de terras através da doação das 

sesmarias. No entanto, o espaço rural do município apresenta atualmente as 

características deste período, apresentando uma estrutura fundiária com a presença 

de médias e grandes propriedades concentradas na parte norte do município, em 

que a matriz produtiva destaca-se pela presença da pecuária extensiva e a produção 

de soja e trigo. Com relação a parte sul do município, área de relevo íngreme, 

salienta-se a presença das pequenas propriedades e o predomínio das atividades 

produtivas do feijão, milho e fumo.   
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Mapa 1 - Localização do município de Pinhal Grande no Estado do Rio Grande do 
Sul 

 

 
 
Fonte: Malha Digital: IBGE (2010), Software: QGIS 2.18.15 
Org.: RIZZATTI, M. (2018).  

 

A pesquisa foi organizada em seis capítulos, além das considerações finais e 

das referências bibliográficas. No primeiro capítulo, realizou-se a introdução da 

pesquisa, que abordou os objetivos e sua relevância.  

O segundo capítulo realiza uma reflexão sobre a questão agrária, a 

agricultura familiar e a pluriatividade no Brasil e no Rio Grande do Sul a partir da 

década de 1990, contemplando os principais conceitos que nortearam o trabalho. 

O terceiro capítulo expõe a organização espacial rural do Rio Grande do Sul, 

destacando a formação do espaço agrário ao longo do processo histórico, salientado 

a imigração europeia, o surgimento da agricultura familiar e a modernização da 

agricultura no Estado.  

O quarto capítulo apresenta os procedimentos metodológicos da pesquisa 

que demonstra as técnicas, os instrumentos de coleta de dados, a organização e 

análise dos resultados.  
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O quinto capítulo contempla as transformações ocorridas no espaço rural do 

município de Pinhal Grande no período de 1993-2017. Este capítulo apresenta a 

evolução do espaço agrário ao longo desta escala temporal, destacando a estrutura 

fundiária, as atividades produtivas desenvolvidas e as relações de trabalho 

existentes nas propriedades familiares deste recorte espacial.  

O sexto capítulo apresenta as principais potencialidades produtivas presentes 

na agricultura familiar, bem como as políticas públicas que vem sendo desenvolvidas 

no município para fomentar esta categoria. Os dados apresentam-se espacializados 

através de mapas, figuras e gráficos, dando um destaque para as principais 

atividades produtivas existentes no município, salientando a participação da 

agricultura familiar e da pluriatividade no desenvolvimento do espaço rural. 

As considerações finais apresentam as mudanças visualizadas no espaço 

rural de Pinhal Grande e a importância da agricultura familiar para dinamização das 

atividades produtivas. Esta seção destaca também as principais dificuldades 

apresentadas pelos agricultores familiares para permanecer no campo com renda e 

qualidade de vida, bem como as perspectivas produtivas que contribuirão para o 

desenvolvimento da agricultura familiar do município.  

Por último as, referências vêm contemplando os autores que contribuíram no 

aporte teórico da referida pesquisa. 
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2 REFLEXÕES SOBRE A QUESTÃO AGRÁRIA, A AGRICULTURA FAMILIAR E A 

PLURIATIVIDADE   

 

Este capítulo apresenta uma reflexão sobre o surgimento da agricultura 

familiar e sua organização no Rio Grande do Sul a partir da década de 1990. 

Apresenta-se, inicialmente, uma exposição conceitual sobre esta categoria social, 

com definições de diversos autores. Além disso, aborda a situação da agricultura 

familiar, sua importância e as modificações nela impressas diante do 

desenvolvimento das políticas públicas brasileiras surgidas a partir do final do século 

XX, bem como as perspectivas e desafios apresentados pelos agricultores familiares 

para permanecer no espaço rural com renda e qualidade de vida. Paralelamente, 

aborda-se o conceito de pluriatividade, o qual se apresenta como uma alternativa 

para os agricultores familiares no Estado Gaúcho e no município de Pinhal Grande.  

 

2.1 REFLETINDO SOBRE O CONCEITO DE AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura familiar não é propriamente um termo novo, embora seu uso 

seja recente. A organização produtiva sempre esteve presente na história da 

agricultura, pois segundo Baiardi (2014, p. 125), “[...] a organização familiar da 

agricultura emerge quando os sistemas coletivos presentes no Neolítico começaram 

a perder força por conta das mudanças nas estruturas sociais e nas aglomerações 

urbanas”. Com a fixação do homem sobre o território, surgiram as primeiras 

organizações humanas, a divisão do trabalho e a apropriação da terra. Com a 

formação dos aglomerados populacionais, surgiram as primeiras vilas e cidades, 

dando fim ao ordenamento coletivo da agricultura e, consequentemente, à 

constituição de novas formas de trabalho: a familiar e a patriarcal.  

A partir do início da Idade Média, a agricultura se organizou através de três 

sistemas de produção: as terras do senhor feudal, as terras de uso comunal e as 

terras dos camponeses, nas quais era desenvolvida a agricultura familiar.  A unidade 

familiar se expandiu através do surgimento do artesanato, contribuindo para a 

organização de uma vida social mais complexa. (BAIARDI, 2014). Neste período, os 

agentes da agricultura familiar eram denominados de camponeses, como destaca 

Baiardi (2014, p.127)  
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A razão para isto seria a peculiaridade, uma forma de produção específica, 
que durante a Idade Média combinava uma agricultura polivalente com o 
artesanato doméstico, determinando uma grande autonomia de 
abastecimento e baixa dependência do mercado, tanto no que se refere à 
aquisição de bens como à venda de seus excedentes para garantir a 
sobrevivência.  

 

 No período contemporâneo, diversas vertentes da literatura contribuíram para 

a formação conceitual da agricultura familiar.  Foi com Chayanov (1974) que a 

terminologia agricultura familiar foi utilizada pela primeira vez, como salienta Baiardi 

(2014, p. 128): “o autor tentou defini-la a partir de sua natureza enquanto forma 

organizativa da unidade econômica agrícola gerida pela família, visando 

precipuamente garantir a sobrevivência, base para uma eventual diferenciação 

futura”.   

No sistema de produção familiar, a presença do lucro estaria ausente e o 

produtor se apresentava como um trabalhador independente do mercado, esperando 

por uma recompensa, resultado do esforço do trabalho familiar. A produção familiar 

camponesa é organizada para atender as necessidades e a reprodução familiar, 

antes mesmo do interesse de obtenção de maior lucratividade. (BAIARDI, 2014). 

 No Brasil, conforme Hespanol (2000, p. 158), “até o início da década de 1990, 

a produção familiar era identificada, sob diferentes perspectivas teóricas, como 

campesinato, pequena produção, agricultura de baixa renda, agricultura de 

subsistência, entre outras”. Estas terminologias perduraram sobre a história da 

agricultura familiar no País ao longo do desenvolvimento do modo de produção 

monocultora, que possuía como objetivo o aumento da produção, colocando em 

segundo plano a pequena propriedade, ficando esta em uma posição secundária e 

assessória no desenvolvimento das políticas públicas.   

 O desenvolvimento da economia capitalista baseada no modelo exploratório e 

concentrador contribuiu para que os problemas econômicos e sociais se 

agravassem entre os agricultores familiares com menor poder aquisitivo, gerando a 

eclosão de movimentos sociais, o que demandou na formulação de políticas 

públicas específicas direcionadas à agricultura familiar.  

Neste contexto, Hespanol (2000) ressalta que o debate sobre a importância 

da unidade de produção familiar no desenvolvimento das políticas de segurança 

alimentar e agrícola nos países de capitalismo avançado, juntamente com as 

contribuições de vários autores nas pesquisas sobre a agricultura familiar e a 
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participação do governo em eleger esta categoria como protagonista do 

desenvolvimento rural, também contribuíram para intensificar as análises e os 

debates sobre a produção familiar no Brasil.  

Diante destas contribuições, diversas reflexões sobre o conceito de 

agricultura familiar surgiram no meio acadêmico, entre as políticas de governos e 

nos movimentos sociais. Enquanto a discussão ocorria no interior das políticas 

públicas, centradas em torno do uso “operacional” do conceito, no meio acadêmico 

esta era apresentada como uma categoria analítica. 

Entre as diversas terminologias, destaca-se a que considera a agricultura 

familiar moderna como uma nova categoria social, surgida a partir do 

desenvolvimento da sociedade capitalista. (ABRAMOVAY, 1998). E a que defende 

que a agricultura familiar brasileira é um conceito em constante evolução e que, 

mesmo diante das transformações no modo de produção, ainda conserva resquícios 

históricos. (WANDERLEY, 2003).  

Para a segunda vertente, a qual será abordada nesta pesquisa, o agricultor 

familiar, mesmo diante das transformações presentes na organização da sociedade 

e dos modos de produção, não rompeu definitivamente com seus vínculos 

anteriores; pelo contrário, mantém suas tradições camponesas, fortalecendo-se 

diante da capacidade de adaptação das novas exigências da sociedade capitalista.  

Nesta linha de reflexão, estudos como os de Lamarche (1993) e Wanderley (1999, 

2003) foram de grande importância, pois os autores ressaltaram a agricultura familiar 

como uma categoria responsável em contribuir para a geração de emprego e renda 

no meio rural, bem como para a produção de gêneros alimentícios necessários para 

a subsistência da própria família. 

Neste sentido, para Lamarche (1993, p.15), a agricultura familiar é “uma 

unidade de produção agrícola na qual trabalho e propriedade estão intimamente 

ligados à família”.  Além desta especificidade, este autor salienta que  

 

[...] os agricultores familiares são portadores de uma tradição cujos 
fundamentos são dados pela centralidade da família, pelas formas de 
produzir e pelo modo de vida, mas devem adaptar-se às condições 
modernas de produzir e de viver em sociedade, uma vez que todos, de uma 
forma ou de outra, estão inseridos no mercado moderno e recebem a 
influência da chamada sociedade englobante. (LAMARCHE, 1993 apud 
WANDERLEY, 2003, p. 47-48).  
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Na mesma linha de reflexão, Wanderley (1996, p. 2) destaca que a agricultura 

familiar deve ser entendida como “aquela em que a família, ao mesmo tempo em 

que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento 

produtivo”. Definida desta forma, o agricultor familiar não se apresenta diretamente 

vinculado apenas à “pequena propriedade”, “pequena produção”, como em muitas 

vezes se encontra associado. No entanto, o que o caracteriza não é somente a 

dimensão do estabelecimento ou produção, mas as relações sociais, econômicas e 

culturais que são desenvolvidas no interior das propriedades familiares.   

Considerando este pensamento, Lamarche (1993) afirma que a exploração 

camponesa jamais pode ser confundida com a exploração familiar, pois cada uma se 

encontra inserida em contextos históricos, econômicos, sociais e políticos diferentes.  

A agricultura familiar incorpora múltiplas situações, sendo que o campesinato se 

apresenta como uma das formas sociais desta categoria. No entanto, este autor 

ressalta que o camponês inserido no contexto da agricultura familiar possui 

particularidades próprias que estão voltadas às experiências de sociabilidade, às 

atividades econômicas e a inserção ao mercado global.   

Neste contexto, Wanderley (2003) também considera que há uma passagem 

da categoria camponês tradicional para camponês moderno, mas que nesta 

mudança deve-se considerar momentos de rupturas e de continuidade entre as duas 

categorias sociais. Mesmo que as formas de produção capitalistas inseridas no 

contexto das propriedades familiares tenham alterado sua organização produtiva e 

social, esta ainda é considerada “familiar”, pois a lógica familiar permanece 

inspirando e orientando as decisões que o agricultor deve tomar diante da 

organização e reprodução de suas relações de trabalho vigente.  

No entanto, é difícil estabelecer uma definição precisa ou unânime e muitas 

vezes operacional sobre agricultura familiar, já que vários elementos devem ser 

considerados para sua conceituação, como terra, trabalho e família. É a relação 

entre estes três fatores que será analisada no âmbito desta pesquisa para 

diferenciá-la de outras formas de agricultura, como a empresarial.  

No que se pode notar, ainda não se tem constituído um conceito único para 

“agricultura familiar”, pois distintas são as posições dos autores e envolvidos com a 

causa, cada um defendendo uma abordagem teórica ou operacional. O que se pode 

afirmar é que a agricultura familiar sofreu transformações ao longo da história, 

proporcionado pelo processo de modernização, mas estas transformações não 
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romperam definitivamente com as relações familiares de produção, sendo esta um 

elemento de grande relevância das propriedades familiares. 

 

2.2 A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA E A AGRICULTURA FAMILIAR PÓS 

DÉCADA DE 1990 

 

Para entender as dificuldades e desafios apresentados atualmente pela 

agricultura familiar no Brasil, deve-se remeter a reflexão ao processo de organização 

da estrutura agrária do País iniciado no período da colonização europeia.  

Para Venâncio (2008, p. 79)  

 

O problema acerca da agricultura familiar hoje no País, diante da constante 
precarização das condições de vida, está vinculado à forma como se deu 
seu desenvolvimento às margens da sociedade, ao longo da história da 
formação econômica do Brasil.  

  

Por mais de dois séculos na história da questão agrária brasileira, as culturas 

de exportação, como a cana-de-açúcar, o café e a soja, sempre lideraram os índices 

de produção e produtividade, ocupando grandes extensões territoriais. Por esta 

razão, formaram-se no Brasil, com incentivos do Estado, grandes latifúndios que, a 

partir do processo de modernização da agricultura, tornaram-se empresas 

capitalistas, controlando o acesso à terra, ao capital e às políticas públicas voltadas 

ao espaço rural. 

A organização da estrutura fundiária ao longo da formação do espaço rural 

brasileiro, juntamente com a implantação da modernização da agricultura ocorrida 

no período pós-guerra, explica o processo de concentração da estrutura agrária.  

Tais fatores são responsáveis pelo predomínio da atividade monocultora e do 

modelo capitalista no campo, em detrimento do desenvolvimento da agricultura 

familiar e das culturas de subsistências.  

O desenvolvimento das políticas públicas organizadas pelo Estado durante o 

processo de modernização do espaço rural esteve voltado ao provimento de capital 

e créditos aos grandes proprietários, objetivando a expansão do capitalismo no 

campo sob uma abordagem produtivista. Entretanto, estes subsídios estatais 

contribuíram para o desenvolvimento de grandes lavouras empresariais através do 

financiamento da tecnologia e da pesquisa, colaborando para a elevação dos índices 

de produção e produtividade agropecuária.  
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Como consequência da especialização da produção agrícola brasileira, a 

relação terra-trabalho-capital reorganizou-se em função dos interesses do 

capitalismo agrário e industrial, liberando mão de obra rural, diminuindo a oferta de 

produtos para o autoconsumo, descapitalizando os agricultores familiares e 

acelerando o processo de êxodo rural, pois a cidade torna-se um atrativo para o 

agricultor sem trabalho.   

Com isso, a concentração fundiária no Brasil a partir da metade do século XX 

intensificou-se, apresentando índices elevados. (CUNHA, 2013). Neste período, a 

modernização da agricultura que se desenvolvia no espaço rural contribuiu para a 

concentração de terras no País. Deste modo, conforme os dados do Censo 

Agropecuário (1950, 1970) realizado pelo IBGE, pode-se inferir que no Brasil a 

concentração de terras alcançou números relevantes. Em 1950, cerca de 1,5% dos 

estabelecimentos agropecuários com mais de 1000 hectares ocupavam mais de 

50% do total das terras brasileiras, enquanto que 85% dos estabelecimentos 

agropecuários com menos de 100 hectares abrangiam 16% do total destas terras. 

Na década de 1970, observa-se uma queda no número de estabelecimentos 

agropecuários com mais de 1000 hectares, ficando estes em torno de 0,7%, 

abrangendo uma área territorial de 39,5%. Em contrapartida, os estabelecimentos 

agropecuários com menos de 100 hectares alcançaram 90,4%, mas sua área 

territorial compreendia apenas 23,5%. (CENSO AGROPECUÁRIO, 1970).  Mesmo 

diante da diminuição da participação da agricultura patronal na estrutura fundiária 

brasileira, a concentração das terras ainda está muito presente, estando a 

agricultura familiar com acesso limitado diante da distribuição da terra no Brasil. 

É importante salientar também que o desenvolvimento das políticas 

governamentais voltadas para a agricultura no Brasil até final do século XX, como foi 

apresentado inicialmente, não foram criados pelos produtores, mas por região e/ou 

produto, atingindo de forma parcial os espaços produtivos, o que tem afetado 

diretamente a organização estrutural, econômica e social das propriedades 

familiares. 

 Como coloca Marmilicz (2013), a agricultura familiar manteve-se em um 

plano secundário na sociedade brasileira, fato este explicado pelo processo histórico 

que privilegiou a grande propriedade. Ao longo do desenvolvimento das atividades 

econômicas no País, a agricultura apresentou grandes reestruturações, 

estabelecendo novas formas de produção e reprodução social com o processo de 
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mercantilização do espaço rural, quebrando a relativa autonomia da agricultura 

familiar. 

 Neste contexto, a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, como em Pinhal 

Grande, apresenta-se com dificuldades e desafios diante do processo de 

modernização e expansão da lavoura monocultora que, muitas vezes, acaba 

limitando sua permanência como atividade responsável pela produção de gêneros 

alimentícios e geração de renda a muitas famílias.  

O processo de modernização do campo e a subordinação da agricultura ao 

setor industrial, que priorizou o desenvolvimento das atividades produtivas nas 

grandes propriedades, afetou diretamente a organização da agricultura familiar, que 

tem como base a exploração do trabalho em pequenas áreas, tendo como prioridade 

o consumo e o mercado interno. Diante deste novo panorama, presente no espaço 

rural brasileiro, a agricultura familiar permaneceu com função acessória e 

complementar à grande propriedade, que exerceu seu pleno domínio no terreno da 

produção agrícola.  

Para Schneider (2009, p. 87), é importante enfatizar que 

 

[...] essa função acessória estaria relacionada à pouca disponibilidade de 
terra e às dificuldades de modernização tecnológica, o que restringe sua 
capacidade de concorrência e reduz sua renda a níveis que obrigam estas 
pequenas unidades a buscar uma atividade complementar ou, então, a 

abandonar definitivamente o campo.   
 

Ainda utilizando as contribuições de Schneider (2009), o agricultor familiar, 

para não abandonar definitivamente o campo, se tornou mão de obra assalariada 

nas grandes propriedades, ou buscou, através da introdução de outras atividades 

agrícolas ou não agrícolas, dinamizar a propriedade familiar. 

Em decorrência do processo de modernização da agricultura, a concentração 

fundiária mantém-se, relegando ao esquecimento as pequenas unidades de 

produção que se encontra invisíveis diante da falta de políticas públicas voltadas à 

produção familiar. Desta forma, como esclarece Cunha (2013, p. 36), “a 

modernização da agricultura e o modelo agroexportador estão entre os principais 

motivos da redução das atividades no âmbito da agricultura familiar”. Os agricultores 

familiares, diante da ausência de capital e da terra, não possuem acesso à 

tecnologia necessária para modernizar as atividades agrícolas. Estes fatores 

colocam estes agricultores em desvantagem diante dos grandes produtores pois, 
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como os produtos cultivados na maioria das vezes são os mesmos, sua grande 

oferta leva ao seu barateamento, ficando inviável sua produção.  

Outro fator que também vem contribuindo, nas últimas décadas, para o 

processo de descapitalização dos agricultores familiares do campo, é a substituição 

das culturas do autoconsumo pelas culturas do agronegócio. Muitos agricultores, 

iludidos pela elevada produção da lavoura empresarial, deixam de produzir os 

alimentos necessários para o consumo diário e ocupam a maior parte da 

propriedade para produção de produtos de commodities, que são utilizadas como 

matérias-primas para exportação. Esta realidade é muito presente no espaço rural 

do Rio Grande do Sul e vem, também, colaborando para o endividamento dos 

produtores familiares no município de Pinhal Grande nos últimos anos, pois muitos 

realizam financiamentos para compra de maquinários e insumos e não conseguindo 

sanar suas dívidas dentro do prazo estabelecido, vendem ou arrendam suas 

propriedades, retirando sua força de trabalho do campo e migrando para a cidade. 

(TRABALHO DE CAMPO, 2016).  

Mesmo diante da desvantagem da produção e comercialização frente à 

agricultura patronal, a agricultura familiar vem sendo reconhecida, apresentando 

uma maior visibilidade diante do cenário político, econômico e social presente. Desta 

forma, Picolotto (2014, p. 64) ressalta que “este processo teve início em meados da 

década de 1980 e alcançou seus resultados mais expressivos de proposição e 

divulgação a partir da década de 1990”.  

As discussões conceituais envolvendo a categoria agricultura familiar no 

Brasil desenvolveram-se atreladas a diversos fatores, como: as contribuições do 

pensamento acadêmico através das ciências sociais e humanas, as quais 

contribuíram para sua afirmação; o desenvolvimento de políticas públicas, visando o 

caráter familiar dos estabelecimentos agrícolas; e as pressões dos movimentos 

sindicais rurais.  

 

O primeiro foi composto pelo debate acadêmico, que recolocou luz sobre o 
lugar que a agricultura familiar ocupou no desenvolvimento dos países de 
capitalismo avançado e as condições de precariedade que ela encontrou 
historicamente no Brasil. O segundo é representado pelas ações do Estado, 
que contribuíram para definir o sentido oficial da categoria agricultura 
familiar e as políticas públicas que a fortaleceram. O terceiro, nem por isso 
menos importante, é composto pelo sindicalismo dos trabalhadores rurais 
[...] e pelos movimentos sociais do campo que, mesmo sendo formado por 
forças políticas diversas, conseguiram realizar projetos de um novo lugar 
para a agricultura familiar no País. (PICOLOTTO, 2014, p. 64).  
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O reconhecimento da agricultura familiar constituiu-se através destas três 

formas que, por meio de ações complementares, deram a esta categoria uma nova 

reorganização econômica e social, sendo reconhecida como eficiente e responsável 

pela significativa produção de alimentos no País.   

Além dos debates acadêmicos, também tiveram importante repercussão para 

a formulação das políticas públicas voltadas a agricultura familiar no Brasil as 

pesquisas realizadas pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), que tinham como objetivo principal estabelecer as diretrizes para um 

“modelo de desenvolvimento sustentável”. Entre as principais contribuições, este 

estudo realizou uma classificação dos estabelecimentos agropecuários brasileiros 

em dois modelos: “patronal” e “familiar”. O primeiro teria como característica a 

completa separação entre gestão e trabalho, a organização descentralizada e 

ênfase na especialização. O segundo modelo levou o Estado à legitimação de 

políticas públicas voltadas aos pequenos produtores rurais que se encontravam em 

situação de exclusão social no campo. (FAO/INCRA, 1994). Com esta pesquisa, a 

conquista de importantes políticas públicas de apoio à agricultura familiar foi 

desenvolvida, visando seu fortalecimento e reconhecimento como uma categoria 

econômica e social. 

No âmbito das atividades desenvolvidas pelos movimentos sindicalistas, a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) também teve 

uma importante participação na busca, elaboração e negociação de políticas 

públicas e programas diferenciados destinados à agricultura familiar. 

 O Quadro 1 apresenta as principais políticas públicas surgidas no Brasil a 

partir do final do século XX voltadas ao desenvolvimento da agricultura familiar.  

Com o PRONAF, a agricultura familiar constituiu-se como uma categoria 

normativa, adquirindo sua legitimação e aplicação conceitual. Deste modo, a 

agricultura familiar foi consagrando-se lentamente, substituindo as demais 

terminologias e delimitando o grupo de produtores familiares.  O modelo familiar tem 

como característica a relação íntima entre trabalho e gestão, no qual a direção do 

processo produtivo é conduzida pelo proprietário, dando ênfase na diversificação 

produtiva, na durabilidade dos recursos, na qualidade de vida, na tomada de 
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decisões imediatas e na utilização do trabalho assalariado em caráter 

complementar. 

 

Quadro 1 - Principais políticas públicas surgidas no Brasil a partir do século XX, 

voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar 

 

Políticas públicas 
voltadas para o 

desenvolvimento da 
agricultura familiar 

Finalidade 

Programa Nacional de 
Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - 
PRONAF. Foi iniciado em 
1995 e institucionalizado 
pelo Decreto nº 1.946, de 
28 de junho de 1996.   

Promover o desenvolvimento sustentável do 
segmento rural constituído pelos agricultores 
familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da 
capacidade produtiva, a geração de emprego e a 
melhoria de renda (Art. 1º).   

Programa de Aquisição 
Alimentos – PAA - 
instituído pela Lei nº 
10.696, de 02 de julho de 
2003 

Promover o acesso à alimentação e incentivar a 
agricultura familiar (Art. 19). 

Lei da Agricultura familiar 
11.326/2006. 
 

Estabelecer as diretrizes para a formulação da 
Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais, definindo o 
marco legal da agricultura familiar como categoria 
profissional e permitindo a sua inserção nas 
estatísticas oficiais.  

 
PNAE - Programa Nacional 
de Alimentação Escolar. 
Criado pela Lei n° 
11.947/2009 
 

Destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do total 
dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no 
âmbito do PNAE, para a aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações, priorizando-se os assentamentos da 
reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e comunidades quilombolas (Art. 14).  

Política Nacional de 
Assistência Técnica e 
Extensão Rural (PNATER), 
instituída pela Lei nº 
12.188, de 11 de janeiro de 
2010. 

Melhorar a renda e a qualidade de vida das famílias 
rurais e urbanas, por meio do aperfeiçoamento dos 
sistemas de produção, de mecanismo de acesso a 
recursos, serviços e renda, de forma sustentável, 
proporcionando uma produção de alimentos com 
qualidade. 

 
  Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).   
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Este programa surgiu com o intuito de fortalecer a produção agrícola, visando 

melhorar as condições econômicas e sociais dos agricultores familiares através da 

diversificação produtiva e do aumento da renda. Para Spanevello (2008, p. 35), “[...] 

o PRONAF trouxe o reconhecimento social de uma “nova” categoria no meio rural 

brasileiro: a de agricultor familiar”. Este crédito rural constituiu-se como um 

instrumento viabilizador, visando a permanência dos agricultores familiares no 

campo, fomentando a diversificação das atividades produtivas e geração de trabalho 

e renda.  

O reconhecimento dos agricultores familiares consolidou-se com a Lei n. 

11.326, sancionada em 24 de julho de 2006, que identificou legalmente esta 

categoria como atores sociais diante da agricultura nacional. “Para os efeitos desta 

lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos” 

(ART. 3º) 

 

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;  
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

Tendo como base a delimitação conceitual da agricultura familiar fornecida 

por esta lei, a caracterização dos estabelecimentos agropecuários familiares no 

Brasil, segundo o Censo Agropecuário de 20062, representava 84% dos 

estabelecimentos brasileiros. Este contingente de agricultores ocupava uma área 

territorial de apenas 24% da área total e empregava 74% da mão de obra no espaço 

rural. Mesmo com os resultados mostrando uma estrutura agrária concentradora no 

País, a agricultura familiar é responsável por garantir a segurança alimentar, como 

também importante fornecedora de alimentos para ao consumo interno.  

A partir da Lei n. 11.326/2006, os agricultores familiares adquiriram uma maior 

representatividade diante dos produtores nacionais. Desta forma, sua aprovação 

                                                           
2 Para a delimitação da categoria agricultura familiar pelo Censo Agropecuário de 2006, foi utilizado o 
conceito de agricultor familiar apresentado pelos critérios definidos pela Lei n. 11.326, de 24 de julho 
de 2006. (DEL GROSSI; MARQUES, 2010).  
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garantiu os fundamentos legais para o desenvolvimento e permanência de novas 

políticas públicas dirigidas a esta categoria. 

Além do PRONAF, política de crédito rural voltada para o financiamento da 

produção agrícola, novas ações públicas vêm sendo realizadas no âmbito da 

comercialização e assistência técnica, estimulando melhores preços, mercados e 

qualidade para os alimentos produzidos pela agricultura familiar. No interior dessas 

políticas e atrelado aos objetivos de segurança alimentar, destacam-se o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE). (CARDOSO, 2013). Nas ações voltadas à assistência técnica aos 

agricultores familiares, destaca-se o Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER).  

No âmbito das ações voltadas para o desenvolvimento de uma política de 

segurança alimentar e nutricional no Brasil, o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), vinculados pelos 

recursos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica (FNDE), 

proporcionaram a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar.   

Conforme Cardoso (2013, p. 140)  

 

Entendem-se estes dois programas como programas de apoio ao 
financiamento da agricultura familiar, na medida em que eles constituem 
mercado institucional para comercialização da produção dos agricultores, 
atuando na direção de uma das bases da política de Segurança Alimentar e 
Nutricional que diz respeito às políticas de geração de emprego e renda.  

 

Mais do que uma política de crédito, como vinha sendo desenvolvido pela 

atuação do PRONAF, estes programas constituíram-se como importantes 

instrumentos de fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando uma nova 

dinâmica na distribuição de recursos públicos aos agricultores familiares.  

Nesta mesma linha de desenvolvimento rural, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário instituiu a Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária (PNATER), com o 

objetivo de fornecer aos agricultores familiares assistência técnica continuada 

através de processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das 

atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das 

atividades agroextrativistas, florestais e artesanais (BRASIL, 2010, Art. 2º, I).   
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A Política de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) é desenvolvida 

pelas entidades e órgãos governamentais, seguindo os princípios propostos pela lei, 

que tem como objetivos  

 

I - promover o desenvolvimento rural sustentável; II - apoiar iniciativas 
econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais e 
locais; III - aumentar a produção, a qualidade e a produtividade das 
atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive 
agroextrativistas, florestais e artesanais; IV - promover a melhoria da 
qualidade de vida de seus beneficiários; V - assessorar as diversas fases 
das atividades econômicas, a gestão de negócios, sua organização, a 
produção, inserção no mercado e abastecimento, observando as 
peculiaridades das diferentes cadeias produtivas; VI - desenvolver ações 
voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos 
recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade; VII - construir 
sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, 
empírico e tradicional; VIII - aumentar a renda do público beneficiário e 
agregar valor à sua produção; IX - apoiar o associativismo e o 
cooperativismo, bem como a formação de agentes de assistência técnica e 
extensão rural; X - promover o desenvolvimento e a apropriação de 
inovações tecnológicas e organizativas adequadas ao público beneficiário e 
a integração deste ao mercado produtivo nacional; XI - promover a 
integração da Ater com a pesquisa, aproximando a produção agrícola e o 
meio rural do conhecimento científico; e XII - contribuir para a expansão do 
aprendizado e da qualificação profissional e diversificada, apropriada e 
contextualizada à realidade do meio rural brasileiro (Art. 4o ).  

 

No Rio Grande do Sul e em Pinhal Grande, área de estudo desta pesquisa, o 

serviço de assistência técnica e extensão rural é desenvolvido pela EMATER. Esta 

entidade trabalha com a finalidade de consolidar estratégias de desenvolvimento 

rural, estimulando a geração de renda através de novos postos de trabalho no meio 

rural. Neste sentido, potencializa a formação de novas atividades agrícolas e não 

agrícolas voltadas à produção de alimentos e matérias-primas, bem como nas 

estratégias de agroindustrialização e comercialização em esfera local e regional. A 

extensão rural promovida pela Emater possui um papel educativo e participativo, 

atuando como facilitadores do desenvolvimento rural. Ao mesmo tempo, procura 

privilegiar as potencialidades presentes nas propriedades familiares, interagindo com 

os conhecimentos dos agricultores, estimulando-os para a diversificação das 

atividades produtivas.  

Com o desenvolvimento destas políticas públicas direcionadas à agricultura 

familiar, muito se tem evoluído na inserção de novas atividades e serviços agrícolas 

e não agrícolas no campo brasileiro. Cardoso (2013, p. 20-21) salienta que, diante 

desse novo cenário, em [...] uma realidade marcada pela diversidade e não 



37 

 

homogeneidade de seus atores, e das possibilidades de fortalecimento da mesma, 

ganha destaque a questão da pluriatividade3.   

 

2.3 A PLURIATIVIDADE E A DINAMIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O surgimento da pluriatividade ocorrida nos países de economia desenvolvida 

ocorreu como um reflexo do processo de modernização das atividades agrícolas 

realizadas no espaço rural. A inserção da tecnologia no desenvolvimento das 

atividades no campo possibilitou uma redução do tempo de trabalho no interior das 

propriedades agrícolas, gerando tempo livre e liberando mão de obra para a 

realização de outras atividades rurais ou urbanas, agrícolas ou não agrícolas que 

possibilitassem o aumento de renda à família.  

Nas sociedades europeias, a importância da pluriatividade é compreendida 

como um instrumento para conter o êxodo rural gerado pelas transformações 

capitalistas. Esta apresenta-se como um meio importante na preservação da 

agricultura familiar, uma vez que cria condições para a permanência das famílias no 

campo. (CARDOSO, 2013).  

No Brasil, o debate envolvendo a pluriatividade no meio rural é recente. Entre 

os estudos publicados e discutidos no meio acadêmico, destacam-se os seguintes 

autores: Carneiro (1993,1996), Anjo (1995), Neves (1995, 1997), Graziano da Silva 

(1999) e Schneider (2009). Posteriormente, as discussões alcançaram o interior das 

instituições e políticas públicas, sendo reconhecida a partir da presença da 

diversificação das atividades produtivas desenvolvidas pela agricultura familiar.   

Diante das mudanças ocorridas no espaço rural brasileiro, proporcionado pelo 

processo de modernização da agricultura e pelo reconhecimento da agricultura 

familiar a partir do desenvolvimento das políticas públicas, conforme foi destacado 

anteriormente, a inserção de novas atividades tanto agrícolas como não agrícolas é 

uma realidade.  

O agricultor familiar que, diante do processo de mecanização da agricultura, 

permaneceu no espaço rural desenvolvendo o trabalho familiar, buscou novas 

                                                           
3 Fenômeno que surgiu na Europa, sobretudo na França na década de 80 e referia-se a agricultura 
em tempo parcial (part-time fanning). incorporado na reflexão sobre novas dinâmicas no mundo rural 
neste continente, como também nos Estados Unidos. No Brasil, seu debate ainda é recente, mas vem 
ganhando forças através da inserção de atividades não agrícolas no espaço rural (SCHNEIDER, 
2009).   
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alternativas através da diversificação das atividades produtivas. Neste sentido, para 

Schneider (2009), a análise da pluriatividade a partir do ambiente familiar representa 

um esforço para demonstrar que, embora a forma familiar seja afetada e 

condicionada pelo mercado e pela dinâmica capitalista, ela está revelando 

capacidade para estabelecer estratégias de adaptação que vêm garantindo sua 

reprodução social.  

Para Wanderley (2003, p. 48), é importante “[...] considerar a capacidade de 

resistência e de adaptação dos agricultores aos novos contextos econômicos e 

sociais”. Do mesmo modo, a autora destaca que 

 

Mesmo integrada ao mercado e respondendo às suas exigências, o fato de 
permanecer familiar não é anódino e tem como consequência o 
reconhecimento de que a lógica familiar, cuja origem está na tradição 
camponesa, não é abolida; ao contrário, ela permanece inspirando e 
orientando [...] as novas decisões que o agricultor deve tomar nos novos 
contextos a que está submetido [...] a família continua sendo o objetivo 
principal que define as estratégias de produção e de reprodução e a 
instância imediata de decisão.  

 

Esta distinção produtiva presente no interior da agricultura familiar, resultante 

da ação do capital sobre o espaço, contribuiu para que as formas de produção e de 

trabalho presentes fossem reestruturadas e o campo não fosse mais apenas o 

universo das atividades agrícolas e agrárias, mas o espaço da diversificação das 

atividades produtivas.  

Para Schneider (2009, p. 26), é fundamental entender que 

 

 [...] a agricultura como atividade produtiva não perdeu sua importância e 
não deixou de ser parte integrante do mundo rural. O que está acontecendo, 
no entanto, é que o rural não mais se resume à atividade econômica 
agrícola, pois a ele passaram a incorporar-se, nas leituras analíticas e nas 
representações sociais, outras dimensões, como a natureza, as famílias 
rurais, as paisagens, o patrimônio cultural e as tradições, entre outras.  

 

Neste sentido, pode-se afirmar que o campo não pode mais ser visto como o 

lugar onde predominam apenas a agricultura e a pecuária, pois as transformações 

no modo de produção ocasionadas pelo processo de modernização tecnológica 

reestruturaram este espaço, proporcionando uma reorganização através da 

diversificação das atividades e do trabalho familiar. Novas funções foram inseridas 

no espaço rural, através do desenvolvimento das atividades não agrícolas.  Neste 

contexto, as atividades pluriativas vêm ganhando projeção nacional, contribuindo 
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para fortalecer as formas de reprodução social e econômica dos agricultores 

familiares.  

O surgimento das famílias pluriativas está relacionado com esta nova 

caracterização do espaço rural, combinando vários tipos de atividades e ocupações 

em uma mesma unidade familiar ou estabelecimento, fazendo com que seus 

membros possuam vários tipos de inserção profissional. (SCHNEIDER 2009). A 

pluriatividade apresenta-se como uma unidade produtiva multidimensional, na qual, 

além da prática da agricultura, outras atividades também são desenvolvidas interna 

ou externa à propriedade, pelas quais são recebidos diferentes tipos de 

remuneração e receitas, o que permite ao produtor rural agregar renda à 

propriedade.  

No Rio Grande do Sul as, atividades pluriativas começaram a inserir-se no 

espaço rural a partir da década de 1980. (SCHNEIDER 2009). As transformações no 

desenvolvimento das atividades agrícolas, ocasionadas pelo processo de 

modernização da agricultura, alteraram as formas de ocupação da força de trabalho 

no campo e viabilizaram novas estratégias de reprodução social para os agricultores 

familiares. A expressiva diminuição dos postos de trabalho nas atividades agrícolas 

no Estado Gaúcho abriu espaço para inserção de importantes mudanças em 

comunidades rurais, através do desenvolvimento de atividades não agrícolas.  

Como salienta Schneider (2009) em um estudo realizado sobre a agricultura 

familiar e pluriatividade no Rio Grande do Sul, as atividades não agrícolas, ao longo 

dos anos oitenta, apresentaram um crescimento expressivo no estado. As atividades 

voltadas ao ramo da indústria de transformação, como as unidades semi-industriais 

processadoras de produtos agropecuários, cresceram 2,9% a.a. O autor destaca 

também que as atividades voltadas ao setor de prestação de serviços nos anos 

noventa cresceram a uma taxa de 2% a.a., indicando a maior diversidade de 

atividades no meio rural, não necessariamente voltada ao setor agrícola.  

Neste contexto, o espaço rural apresenta-se como um espaço polissêmico, 

pois abrangem atividades econômicas de natureza diversa, como a própria 

agricultura, o comércio, o turismo rural, o ambientalismo, o lazer, entre outros.  Do 

mesmo modo, Godoy e Wizniewsky (2013) também entendem a pluriatividade como 

a interação das atividades agrícolas e não agrícolas exercidas pela família dentro ou 

fora de sua propriedade, conforme suas possibilidades existentes, criando um 
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mercado amplo de trabalho. Sendo assim, a combinação de duas ou mais 

atividades, sendo uma delas a agropecuária, constituirá uma família como pluriativa.  

A pluriatividade constituída a partir da integração destas atividades 

proporciona uma maior diversificação produtiva e de trabalho entre os membros da 

família, aumentando a renda, a autonomia do agricultor e a diminuição da 

dependência econômica com relação às empresas privadas e os bancos.  

Portanto, o desenvolvimento das atividades pluriativas pelos agricultores 

familiares dependerá de alguns fatores, como infraestrutura das propriedades, 

existência de mão de obra familiar, capacidade de mercado consumidor, decisão 

familiar, entre outros. No entanto, o grande desafio não se encontra apenas pautado 

nesta questão estrutural das propriedades familiares, como o acesso à terra, ao 

capital e a tecnologia, como também ao desenvolvimento de políticas públicas 

efetivas voltadas para a diversificação das atividades produtivas. A articulação 

destes elementos é um dos pontos chaves para que a pluriatividade concretize-se 

no interior das propriedades familiares. 

Neste sentido, a dinamização da agricultura familiar consiste em perceber 

esta categoria social como um espaço no qual emergem as atividades pluriativas, 

aliadas à produção agropecuária, buscando novos mercados e estratégias para 

reprodução social e econômica da população rural, sem que a família abandone as 

atividades agrícolas.  Entre estas atividades, se destacam o desenvolvimento das 

agroindústrias e a produção de hortifrutigranjeiros, integrados aos mercados locais, 

regionais e nacionais, bem como o turismo rural, entre outros. Deste modo, novas 

potencialidades emergem no interior da propriedade, fortalecendo a agricultura 

familiar e sua reprodução econômica e social. Entre estas potencialidades, Godoy e 

Wizniewsky (2013) destacam a redução do êxodo rural, estímulo ao 

desenvolvimento local e rural, sustentabilidade ambiental, entre outros. 

Neste sentido, o meio rural é mais que o espaço de produção agrícola, ou 

seja, é formado a partir da construção social, histórica e subjetiva, em que o 

agricultor familiar e sua família são os protagonistas, responsáveis pelo processo de 

dinamização deste local, através da intensa relação de trabalho, estabelecendo 

estratégias que visam não apenas a sobrevivência imediata, mas a garantia da 

reprodução das gerações futuras. 
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3 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL RURAL DO RIO GRANDE DO SUL  

 

Este capítulo propõe uma reflexão sobre a organização do espaço agrário do 

Rio Grande do Sul, buscando compreender as transformações socioeconômicas 

apresentadas por este lugar a partir da expansão das relações capitalistas ao longo 

do seu processo histórico. Esta análise torna-se necessária para compreender como 

as diferentes formas de relações de trabalho, acesso à terra e ao capital, 

materializam-se, produzindo diferentes recortes regionais. A agricultura familiar é 

fruto desta organização espacial, constituída a partir da colonização das áreas de 

mata do Estado Gaúcho. Para explicar e entender sua dinâmica, torna-se 

imprescindível resgatar sua formação socioeconômica a partir da organização do 

espaço agrário. Neste sentido, Pinhal Grande insere-se neste contexto, 

apresentando um espaço agrário no qual a agricultura familiar é marcada por 

diferentes formas de organização espacial.  

 

3.1 A FORMAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL  

 

O processo de formação do espaço agrário do Rio Grande do Sul organizou-

se considerando as diferentes temporalidades, através das distintas paisagens e 

etnias presentes, as quais contribuíram para a estruturação de formas de relações 

de trabalho e de povoamento no Estado, como também em Pinhal Grande. 

Compreender a organização deste espaço, bem como suas transformações, formas 

e funções, requer uma análise diante dos diversos arranjos espaciais, construídos 

ao longo da história.  

Inicialmente, a formação do espaço gaúcho desenvolveu-se a partir das 

contribuições dos povos indígenas. “Estes praticavam algumas atividades 

agropecuárias que viriam a ser desenvolvidas em larga escala e que se tornariam 

responsáveis pela caracterização do espaço produtivo sul-rio-grandense”. 

(MORAES, 2009, p. 21). Destaca-se que na região que atualmente é o município de 

Pinhal Grande, estes nativos viveram até por volta do ano de 1801 e que com a 

chegada dos Portugueses foram sendo exterminados, em virtude dos constantes 

conflitos com estes colonizadores. (COSTA, 2007).  
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No entanto, a organização produtiva do espaço agrário sulino iniciou-se a 

partir do processo de ocupação e de seu povoamento que foi marcado por dois 

momentos bem distintos.  

O primeiro ocorreu com a ocupação das áreas de campo e o desenvolvimento 

das atividades pecuaristas durante o século XVII e XVIII por luso-brasileiros, que 

contribuíram para o surgimento dos primeiros núcleos de povoamento neste espaço 

e para a formação das bases da economia da região.  Neste período, a região onde 

hoje é Pinhal Grande era coberta por florestas e habitada por povos indígenas 

Tapes que formavam a Redução da Natividade de Nossa Senhora. Foi no interior da 

Natividade que se iniciaram as bases para o desenvolvimento da economia rural de 

Pinhal Grande, através do início das atividades pecuaristas. (COSTA, 2007).     

O segundo momento iniciou-se no século XIX e estendeu-se até o século XX, 

com a ocupação das áreas de florestas pelos imigrantes europeus, que introduziram 

o desenvolvimento das atividades agrícolas em pequenas propriedades. O espaço 

agrário de Pinhal Grande, neste período, apresentava-se marcado pela presença 

das sesmarias e pela formação das fazendas de gado pelos portugueses nas áreas 

de campo ao norte e pela formação das pequenas propriedades pelos colonos 

italianos ao sul. (COSTA, 2007).  

Nestes dois momentos, foram traçados os rumos do processo de organização 

do espaço agrário do Estado e de Pinhal Grande e a formação da estrutura fundiária 

presente atualmente.   

Pode-se afirmar, então, que a organização do espaço produtivo do sul do 

País na primeira fase estruturou-se a partir de sucessivas disputas entre Portugal e 

Espanha na região de fronteira pela posse deste território. No entanto, como salienta 

Moraes (2009), a ocupação e o povoamento deste espaço estiveram atrelados às 

invasões dos bandeirantes paulistas em busca de mão de obra indígena, a qual 

também era requisitada pelos jesuítas, o que acentuou as disputas territoriais entre 

estas duas frentes pioneiras de origem lusitana.   

Esta dicotomia produtiva colonizadora foi organizada através da ocupação da 

extensa faixa entre Laguna e a Colônia do Sacramento pela Coroa Portuguesa ao 

leste e a região missioneira pelos espanhóis ao oeste. O desenvolvimento da 

atividade pastoril que surgiu com a penetração destas duas frentes civilizatórias 

contribuiu para a organização do espaço econômico do Rio Grande do Sul e foi 

marcada por séculos pela disputa de poder entre estes povos ibéricos.     
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Foi nas Reduções Jesuíticas, estabelecidas na zona do “tape” 4 em território 

rio-grandense, em 1626, que se desenvolveram as primeiras práticas agrícolas pelos 

jesuítas. Estas “reduções” formaram a base para o processo de ocupação e 

produção do espaço gaúcho, através do desenvolvimento de várias atividades 

econômicas. (DAVID, 1995).  Entre estas atividades, destacam-se a agricultura e a 

criação de gado com mão de obra indígena.    

Com a invasão das reduções pelos bandeirantes, os jesuítas abandonaram o 

Rio Grande do Sul e retiraram-se para o outro lado do rio Uruguai, localizado em 

território argentino.  O gado dispersou-se pelos campos do Planalto Norte-Rio-

Grandense, formando a “Vacaria do Mar”, reproduzindo-se e tornando uma enorme 

riqueza, sendo objeto de cobiça de muitos atravessadores, especialmente de São 

Paulo. (PESAVENTO, 1985).  

Como o território gaúcho ainda apresentava-se diante de constantes 

instabilidades pela posse das terras, os Portugueses fundaram a Colônia do 

Sacramento, em 1680, em terras ainda não exploradas no extremo sul (Zona da 

Prata). (PESAVENTO, 1985). Como esta área tinha interesse estratégico e militar 

para sua conservação frente às ameaças dos Espanhóis, Pesavento (1985, p.10) 

destaca que neste período nela “[...] passou a se desenvolver uma intensa atividade 

de caráter predatório. Caçava-se o gado xucro para dele extrair o couro, que era 

exportado para a Europa por Buenos Aires ou Sacramento”. Esta colônia 

consolidava-se através da atividade produtiva da courama, definindo as tipologias 

sociais e a eficácia do trabalho, desenvolvido na fase inicial do povoamento sulino.  

Com o apresamento definitivo do gado e a retirada do couro, começaram a 

desenvolver-se no Estado as primeiras relações de trabalho e produção, tendo o 

couro como matéria prima para ser enviado para o centro do País. A sua venda por 

portugueses e espanhóis e a venda do gado por tropeiros5 paulistas constituíram as 

primeiras formas de relações produtivas de caráter lucrativo, representando o 

progresso e o desenvolvimento da economia. (BEZZI, 2006). No entanto, a 

multiplicação dos rebanhos em terras gaúchas contribuiu para o desenvolvimento da 

pecuária, formando a base para a apropriação da terra através da preia do gado 

xucro.    

                                                           
4  Área que estendia-se pela bacia do rio Jacuí, limitando-se, por um lado, com os contrafortes da 
Serra do Mar e Geral e com o rio Uruguai, por outro lado (PESAVENTO, 1985, p. 8). 
5  Tropeiros eram paulistas que tinham a tarefa de conduzir o gado dos campos rio-grandenses para 
ser vendido para o sudeste do Brasil (MOREIRA, 2002).  
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A partir de 1682, os jesuítas retornaram ao Rio Grande do Sul e fundaram os 

Sete Povos das Missões, conjunto de reduções compostas pelas reservas de gados 

ainda existentes, os quais deram origem mais tarde aos campos de Vacarias, 

formando a reserva de gado denominada “Vacaria dos Pinhais”. (PESAVENTO, 

1985).  

É importante também entender que  

 

Os Sete Povos tornaram-se importantes centros econômicos, onde, além de 
erva-mate e criação de gado, realizavam-se trabalhos de fiação, tecelagem, 
metalurgia, ofícios vários e trabalhos artísticos, com destaque na arquitetura 
e indústria. (PESAVENTO, 1985, p. 12).  

 

Nesta região oeste do território gaúcho, desenvolveu-se uma civilização com 

relativa autonomia e economicamente rica, constituindo uma ameaça política diante 

do absolutismo ibérico. Deste modo, os “Sete Povos” foram colocados na pauta do 

Tratado de Madri em 1750 e disputados por Espanhóis e Portugueses por várias 

décadas, ficando definitivamente sob domínio português a partir de 1801. (VIEIRA; 

RANGEL, 1993).  A partir deste momento, a Coroa Portuguesa intensificou o 

povoamento da região missioneira, formando as estâncias de gado sob domínio de 

militares e tropeiros.    

Com a descoberta do ouro e diamantes na região de Minas Gerais, a partir do 

final do século XVII, a formação dos rebanhos de gado nas Vacarias assumiu uma 

grande relevância. (PESAVENTO, 1985). A economia brasileira passou por um 

processo de renovação, marcada pela decadência da atividade açucareira que se 

iniciava neste período e o surgimento da atividade mineradora, o que possibilitou a 

formação de um mercado consumidor no interior do País com elevado poder 

aquisitivo. O ciclo econômico da mineração levou o gado assumir relevante 

participação na economia sulina, em decorrência da necessidade de transporte da 

região de minas para o litoral. (RODRIGUES, 2006).  

A conjuntura econômica que se iniciava contribuiu para o surgimento do 

troperismo no Rio Grande do Sul, ou seja, a captura do gado para levar até a zona 

mineradora onde era utilizado para alimentação e transporte. Pesavento (1985, p. 

13) destaca que “[...] é neste momento que assumiram relevância os rebanhos de 

gado no sul do país, conectando o Rio Grande do Sul à zona das Gerais, como 

economia subsidiária da economia central de exportação”.  Uma nova organização 
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do espaço gaúcho constituiu-se através da importância econômica do gado, o que 

estimulou a ocupação efetiva deste território e a concessão das primeiras sesmarias. 

Com a expansão da atividade pecuarista pelos campos gaúchos e o aumento 

da importância econômica do gado nesta região, a Coroa Portuguesa, com o 

objetivo de garantir sua soberania, diante das frequentes invasões dos espanhóis, 

passou a estimular a ocupação efetiva do território gaúcho, concedendo títulos de 

propriedades e fixando colonizadores em áreas inexploradas através do sistema de 

doação de sesmarias. As primeiras concessões de sesmarias foram distribuídas por 

volta de 1730 a tropeiros e militares como retribuição a seus serviços, definindo a 

posse sobre a terra e sobre o gado. (PESAVENTO, 1985).  

Pesavento (1985, p.15) também destaca que 

 

As sesmarias eram terras devolutas, medindo em regra 3 léguas por 1 légua 
(cerca de 13000 hectares) e foram concedidas primeiramente na região que 
se estendia de Tramandaí aos campos de Viamão, passando por Gravataí e 
um pouco mais ao sul, acompanhando o caminho dos tropeiros no exíguo 
Rio Grande português da época.  

 

A concessão destas terras favoreceu a apropriação de grandes áreas e a 

formação de imensos latifúndios, que passaram a se dedicar quase que 

exclusivamente à pecuária extensiva, com o predomínio da mão de obra de peões. 

Estas estâncias6 desenvolveram-se atreladas ao processo histórico de ocupação e 

povoamento da porção meridional do Estado, com a atividade pastoril garantindo a 

posse da terra e constituindo-se a base do setor primário desta região. (BEZZI, 

2006). A organização do espaço produtivo estruturou-se neste período através da 

atividade pecuarista, tornando-se a base da economia rio-grandense, 

proporcionando o desenvolvimento do primeiro núcleo de povoamento no sul do 

Brasil, o Forte Jesus-Maria-José, em 1737, hoje a cidade de Rio Grande. (VIEIRA; 

RANGEL, 1993).  

O gado nas estâncias representava a principal atividade econômica, tendo a 

agricultura um padrão secundário, como sustentação a esta atividade. Esta era 

destinada ao consumo restrito da população nas fazendas e dos itinerantes que 

faziam a ligação de São Paulo com a Colônia do Sacramento.  

A pecuária gaúcha, através do gado para transporte, da exploração do couro 

e do charque, constituiu-se na primeira atividade econômica primária com caráter 

                                                           
6 Eram locais destinados para a criação do gado. (MOREIRA, 2002).   
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lucrativo desenvolvida no Estado gaúcho, assumindo importância na economia 

nacional, estimulada pelo mercado do sudeste do país, principalmente de Minas 

Gerais. Neste sentido, segundo Bernardes (1997), a expansão e o domínio territorial 

do Rio Grande do Sul consolidavam-se através da propagação das estâncias pelo 

interior, iniciando pela região da Depressão Central, acompanhando o rio Jacuí. A 

região Central, onde está localizado Pinhal Grande, constituía-se na passagem dos 

tropeiros que transportavam o gado das estâncias para os principais pontos de 

escoamento da produção do charque localizado no litoral gaúcho.  

Bernardes (1997) afirma, também, que a atividade pastoril apresentava-se 

como a única preocupação dos povoadores, limitando-se exclusivamente às áreas 

de campos do planalto e da parte meridional do Estado. As terras de matas 

encontravam-se inaproveitadas, sendo apenas utilizadas como caminhos para a 

passagem dos tropeiros de gados.   

Na mesma linha de pensamento, Costa (2007) destaca que, na época, os 

fazendeiros paranaenses descobriram que era um bom negócio vir buscar no sul do 

País os animais selvagens. Porém, deslumbrados com a paisagem sulina, muitos 

compradores estabeleceram-se nesta região para dedicar-se à compra e venda de 

animais. Assim, inicia o chamado ciclo do troperismo e esse foi o caminho seguido 

pelo primeiro povoador da região, que iria, mais tarde, constituir o município de 

Pinhal Grande.  

No século XVIII, com a decadência da mineração na região sudeste do Brasil, 

a atividade pecuarista apresentou um retraimento, pois diminuiu a procura de 

animais para alimento e transporte, o que não ocasionou a decadência da economia 

sulina, pois novos produtos surgiram. O desenvolvimento da charqueada e a 

introdução da cultura do trigo introduzida pelos açorianos contribuíram para o 

adensamento populacional do território gaúcho na região das Missões que, pelo 

Tratado de Madri de 1750, passou a ser possessão portuguesa. (PESAVENTO, 

1985). 

Neste período, como salienta David (1995, p.37) 

 

Como as grandes estâncias de criação de gado não garantiam o 
povoamento efetivo do território, uma vez que exigiam pouca mão de obra, 
o governo português promoveu a vinda de imigrantes açorianos destinados 
a ocupar a região e desenvolver atividades diversificadas, entre as quais a 
produção agrícola e o artesanato. 
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Segundo Bezzi (1985, p. 18), “[...] concomitantemente à distribuição de 

sesmarias, promoveu-se a vinda de imigrantes açorianos, os quais foram destinados 

às pequenas propriedades rurais”. Neste sentido, Vieira e Rangel (1993, p. 46) 

também destacam que “[...] a organização social do espaço rio-grandense ganhou 

nova dimensão com a colonização açoriana, instalada a partir de 1752”. O processo 

de apropriação do espaço tinha como objetivo a introdução das atividades agrícolas 

nas áreas interioranas, em caráter de subsistência e em pequena escala.  

Deste modo, Pesavento (1985) complementa dizendo que a Coroa 

Portuguesa concedeu datas de terra (372 hectares) aos açorianos para iniciar uma 

agricultura de base familiar, na qual se destacou o cultivo do trigo, visando suprir as 

necessidades de subsistência da colônia e o domínio sobre a propriedade da terra 

pela apropriação dos meios de produção. A lavoura de trigo contribuiu para que a 

atividade agrícola ganhasse destaque na economia sulina, dinamizando, em um 

primeiro momento, o setor primário, através da comercialização interna do 

excedente produzido.    

No entanto, Bernardes (1997, p. 59) destaca que “[...] as terras que os 

açorianos receberam eram inadequadas às lides agrícolas, por serem 

excessivamente arenosas”. Este fator, juntamente com a não adaptação às formas 

de trabalho, a concorrência com o trigo estrangeiro e a incidência da “ferrugem” que 

contaminou as lavouras, contribuíram para o enfraquecimento da produção tritícola, 

desestruturando a produção agrícola.   

Complementando esta ideia, Bezzi (1985, p. 19) salienta que  

 

[...] relegada ao desamparo oficial, sofrendo a concorrência do trigo 
estrangeiro e tendo a sua principal cultura assolada pela praga da ferrugem, 
a lavoura dos açorianos foi praticamente condenada ao aniquilamento, 
desaparecendo com ela a primeira oportunidade de se consolidar a 
pequena propriedade no Estado. Seus braços foram absorvidos pela 
pecuária que novamente era chamada, via produção de charque, a cumprir 
um papel importante na dinâmica de crescimento do país. 

 

A imigração açoriana não atingiu os objetivos esperados pela Coroa 

Portuguesa, pois muitos abandonaram suas terras na região Central, sendo que os 

que permaneceram foram absorvidos pela pecuária que se encontrava dinamizando 

a economia sulina através da produção do charque.  

A inserção da pequena propriedade no Estado não se consolida, 

predominando a existência de uma estrutura concentradora da terra, tendo o couro, 
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o charque e os frigoríficos como principais atividades econômicas. Como salientam 

Vieira e Rangel (1993), é a partir dos ciclos courama-charque na economia gaúcha 

que se desenvolveu a pecuária criatória, a ocupação do interior gaúcho, o 

desenvolvimento da grande propriedade e a inserção do Estado na economia 

capitalista de produção.  

Assim sendo, a pecuária gaúcha orientou a economia sulina durante os 

séculos XVIII, XIX e XX, primeiramente com o ciclo da courama, posteriormente com 

as charqueadas e, por último, através da industrialização da carne nos frigoríficos. 

(RODRIGUES, 2006). Nestes três séculos, a agricultura no Rio Grande do Sul 

desenvolvia-se em caráter secundário e de forma limitada, voltada para 

subsistência, paralela à expansão da pecuária e da crescente valorização do couro, 

do charque e de seus derivados.  

Por esta razão, observa-se que a organização do espaço agrário do Rio 

Grande do Sul, nesta primeira fase da colonização, adquiriu um caráter dualista bem 

definido. Tal situação, segundo Bezzi (2006), originou uma sociedade dividida por 

duas classes sociais distintas: os charqueadores, detentores do capital, da posse da 

terra e do poder político; e os trabalhadores livres (peões) ou escravos, ligados à 

prestação de serviços para os estanceiros, no campo ou na cidade.  

Neste sentido, a atividade pecuarista, neste período histórico, organizava o 

espaço produtivo e as relações socioeconômicas presentes, através da criação de 

gado em vastas áreas do sul do Brasil. A organização das propriedades era 

representada pelas estâncias, que surgiram a partir da doação das sesmarias e que 

constituíram, no Rio Grande do Sul, as grandes propriedades, localizadas na maioria 

dos municípios que integram a Campanha Gaúcha e em alguns municípios do 

Planalto Central. Como salienta Rodrigues (2006, p. 28), “as estâncias constituíram-

se em um dos segmentos socioeconômicos mais importantes da história do Rio 

Grande do Sul, baseado na pecuária extensiva realizada em grandes propriedades, 

materializando os latifúndios pastoris”.   

A formação do espaço agrário do município de Pinhal Grande originou-se 

neste período através da distribuição de sesmarias, ou seja, estâncias organizadas 

através de fazendas para criação de gado, as quais contribuíram para o 

desenvolvimento da grande e da média propriedade na porção norte do município, 

como destaca Moreira (2002, p. 29): “pelos caminhos do planalto começaram a 
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surgir estâncias, chácaras e povoados. Alguns povoados tornaram-se cidades: São 

Borja, Cruz Alta e Vacaria”.    

Desde a decadência dos núcleos açorianos até a chegada dos primeiros 

imigrantes europeus, o espaço agrário rio-grandense esteve organizado, tendo a 

pecuária como atividade principal, absorvendo a mão de obra, tanto açoriana quanto 

a escrava e a de peões. A industrialização do charque apresentava-se como a 

atividade responsável pela dinâmica e crescimento do país, sendo um polo de 

atração muito forte e criando um mercado regional integrado à economia nacional. 

Por esta razão, observa-se que a organização do espaço agrário do sul do País, nos 

dois primeiros séculos de sua estruturação, foi marcada pela presença da atividade 

pecuarista nas áreas de campo e pelo desenvolvimento das estâncias que deu 

origem a grande propriedade, integrada ao desenvolvimento do setor industrial. 

Entretanto, mesmo com a prosperidade da pecuária rio-grandense a partir da 

produção do charque, o Estado não era autossuficiente na produção agrícola, 

principalmente em virtude do insucesso da colonização açoriana e da triticultura. 

(RODRIGUES, 2006). A agricultura desenvolvia-se em caráter secundário e com 

pouca relevância, não proporcionando a materialização da pequena propriedade até 

o início do século XIX, quando no Brasil começaram a chegar os primeiros 

imigrantes europeus.  

Desta forma, a imigração europeia foi direcionada para as zonas de matas, 

com o objetivo de desenvolver a agricultura familiar em pequenas propriedades, não 

oferecendo ameaça às grandes áreas ocupadas pela atividade pecuarista.  

 

3.2 A IMIGRAÇÃO EUROPEIA E O SURGIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

De acordo com Kliemann (1986), a imigração europeia no Brasil foi 

organizada pelo Governo Imperial no início do século XIX, quando ocorria o fim do 

processo de distribuição das terras através de sesmarias e intensificava-se sua 

posse desordenada por particulares. Diante deste fator, encontrava-se a 

necessidade da introdução de mão de obra livre no país com o objetivo de 

povoamento e defesa do território. Tal fato concretizou-se a partir do processo de 

imigração e colonização.  

A imigração organizou-se a partir da necessidade de mão de obra livre para 

ser inserida nas áreas de produção para exportação no centro do País, substituindo 
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o trabalho escravo, extinto a partir da abolição da escravatura e criando um mercado 

interno consumidor. Já a colonização teve o objetivo de povoar o sul do País para 

garantir a posse da terra e aumentar a produtividade do solo. Neste sentido, Manfroi 

(2001, p. 48) complementa dizendo que “[...] a maioria desses imigrantes foram 

empregados como operários assalariados nas fazendas de café de São Paulo, e 

uma minoria apenas foi dirigida às colônias do Rio Grande do Sul”.   

A imigração europeia, sobretudo de alemães e italianos, foi promovida pelo 

governo da província e marcou o segundo momento de ocupação e povoamento do 

País. Esta foi organizada sob as áreas de florestas que cobriam a encosta do 

Planalto e que não tinham despertado interesse dos criadores de gado que haviam 

se instalado nas regiões dos campos sulinos. O povoamento destas áreas com 

vazios demográficos ocorreu com o objetivo de diminuir a posse desordenada, criar 

áreas para produção agrícola e um mercado consumidor interno. Neste contexto, 

Saquet (2003) salienta que a colonização europeia, além de apresentar objetivos 

estratégicos, envolvia também razões econômicas. 

O desenvolvimento das colônias no Sul do País contribuiu para o surgimento 

da pequena propriedade e da agricultura familiar, proporcionando o processo de 

diversificação produtiva. Em Pinhal Grande, estas propriedades constituíram-se a 

partir da imigração italiana e da ocupação das terras devolutas do Estado.   

Diante disto, o processo de imigração europeia proporcionou uma 

reorganização socioespacial ao território rio-grandense, baseada em uma nova 

dinâmica produtiva e na formação de uma nova sociedade rural. O Estado Gaúcho 

deixava de ser unicamente a terra da pecuária para transformar-se no celeiro 

agrícola mais importante do Brasil. (MANFROI, 2001).  

Manfroi (2001, p. 28) ressalta que através dos imigrantes europeus o governo 

se propusera 

 

• Instaurar uma agricultura subsidiária, explorada por homens livres e 
sob o regime da pequena propriedade;  

• Aumentar a população do País a fim de favorecer a implantação da 
indústria, do comércio, etc.;  

• Formar um exército capaz de garantir a segurança interna, servir a 
política expansionista nas províncias cisplatinas;  

• Preparar a abolição do tráfico de escravos; 

• Criar uma classe média formada por homens livres.  
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Estes imigrantes vieram constituir a camada intermediária da sociedade 

gaúcha, que era formada por grandes latifundiários, peões assalariados e escravos. 

Receberam lotes de terras, distribuídos através de pequenas propriedades, 

juntamente com o auxílio de equipamentos, assistência médica, ajuda financeira e 

sementes, necessárias ao desenvolvimento da agricultura de subsistência. “Os 

colonos introduziram a policultura no estado, pois dedicavam-se ao cultivo de vários 

produtos: trigo, milho, batata, frutas, verduras e legumes. Juntamente com a 

agricultura, criaram animais: vacas leiterias, porcos e galinhas”. (MOREIRA, 2002).  

Pode-se dizer, então, que a implantação da imigração alemã no sul do Brasil 

efetivou-se em um momento em que esta região encontrava-se ainda muito isolada 

e com imensas áreas despovoadas. As fronteiras com as ex-colônias espanholas 

não estavam bem definidas e a falta de povoadores na região poderia culminar em 

uma fácil invasão estrangeira. Com a Independência do Brasil, em 1822, a imigração 

portuguesa declinou e o governo brasileiro viu-se obrigado a procurar novas “fontes” 

de imigrantes. Famílias alemãs receberam a ‘missão’ de colonizar o sul do Brasil. 

Os primeiros imigrantes alemães chegaram ao Estado em 1824 e localizaram-

se na região do rio dos Sinos, no lugar onde hoje é a cidade de São Leopoldo.  

Posteriormente, como salienta Moreira (2002), estes imigrantes colonizaram a 

encosta inferior do Planalto Norte-Rio-Grandense, sob os vales dos rios Caí, Sinos, 

Pardo e Taquari. Nesta região, formaram-se várias colônias: São Leopoldo (1824), 

São João das Missões (1825) e Três Forquilhas (1826). Em virtude das dificuldades 

encontradas por estas colônias, como a distância aos centros mais povoados das 

Missões e de Porto Alegre, apenas São Leopoldo prosperou, pois estava localizado 

próximo ao mercado consumidor, o que facilitou a exportação dos produtos 

excedentes. (BERNARDES, 1997). Esta colônia originou as cidades de Novo 

Hamburgo, São Leopoldo, Lajeado, Santa Cruz e São Sebastião do Caí, entre 

outras.  

Como o objetivo da colonização no sul do País era ocupar as áreas de matas, 

o desenvolvimento da agricultura e a inserção da pequena propriedade, Bernardes 

(1997, p. 68) enfatiza que o governo imperial se propôs inicialmente 

 

[...] dar a cada colono e cada chefe de família uma propriedade de terreno 
livre e desembaraçado, medido e demarcado, com uma área superficial de 
160.000 braços quadrados (77,44 hectares), parte em campo, terra para 
lavoura e parte em mata virgem. 
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Estes imigrantes foram atraídos por políticas governamentais, fixando-os à 

terra em áreas de florestas sob as margens dos sistemas fluviais. Neste sentido, 

Viera e Rangel (1993) destacam que o colono alemão encontrou dificuldades no 

processo de apropriação do espaço, pois a presença da floresta e o tipo de relevo 

movimentado apresentaram-se como obstáculos a serem vencidos. Contudo, esta 

floresta retribuía com madeira, lenha e espaços de solos férteis, ricos em 

componentes minerais, cujo potencial de nutrientes favorecia o desenvolvimento das 

práticas agrícolas. Os imigrantes, desprovidos de incentivos governamentais e de 

“técnicas”, dedicaram-se a produção de gêneros necessários ao consumo interno, 

através do desenvolvimento da agricultura e da produção de produtos artesanais.  

Com a criação da Lei de Terras7, em 1850, e sua regulamentação em 1854, a 

imigração estrangeira no Brasil sofreu reestruturações, pois redefiniu a distribuição 

das terras devolutas, suprimindo a concessão gradativa dos lotes aos imigrantes por 

meio da compra do título de pose. Zarth (2002) complementa, destacando que a Lei 

de Terras apresentava-se como um instrumento de controle da propriedade da terra 

no País, impedindo o livre acesso ao solo pelos colonos imigrantes. Diante desta 

abordagem, esta lei apresentava-se como um instrumento de submissão dos 

imigrantes ao trabalho assalariado nos cafezais no centro do País. No entanto, no 

Rio Grande do Sul, o governo criava condições para estimular a imigração, através 

da venda dos lotes de terras aos colonos e a formação das pequenas propriedades 

nas áreas de florestas, visto que as áreas de campo estavam ocupadas pela 

pecuária.  

Sobre o acesso à terra pelos imigrantes, Manfroi (2001) afirma que as 

colônias italianas foram fundadas sob o mesmo regime de pequena propriedade das 

colônias alemãs, mas a extensão dos lotes não passava de 25 hectares.  Estes lotes 

eram menores do que os ofertados aos alemães e eram vendidos aos colonos 

através de financiamentos realizados pelo Estado.   

Diante desta organização política, fundiária e trabalhista, ocorreu o 

crescimento da imigração no Brasil, no fim do século XIX, com a chegada dos 

imigrantes italianos, procedentes da região de Vêneto na Itália.  No Rio Grande do 

                                                           
7 Esta lei, criada pelo Governo Imperial no período de abolição do tráfico de escravos no Brasil, foi um 
marco fundamental no processo de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no país.    
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Sul, estes imigrantes chegaram em 1875 e estabeleceram-se, primeiramente, na 

região nordeste do Estado, na parte superior da encosta da Serra Geral, ocupando 

as colônias de Conde D’Eu e Dona Isabel, criadas pela Presidência da Província em 

1870, antes do início da imigração italiana. Atualmente, nesta região, estão 

localizadas, respectivamente, as cidades de Garibaldi e Bento Gonçalves. 

(MANFROI, 2001).  

À medida que os novos imigrantes dirigiam-se para o sul do País, novas 

colônias iam sendo fundadas. A terceira colônia italiana foi denominada de Nova 

Palmira, atual Caxias do Sul e a quarta colônia foi fundada em 1877, recebendo o 

nome de colônia Silveira Martins, localizada na região central do Estado gaúcho, sob 

a borda do Planalto Meridional. Essa Quarta Colônia agrícola na atualidade é 

composta pelos municípios de Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, 

São João do Polêsine, Nova Palma, Ivorá e Pinhal Grande, objeto de estudo desta 

pesquisa.   

Manfroi (2001, p. 57) salienta que  

 

Os quatro centros principais de colonização italiana do Rio Grande do Sul 
conheceram, a partir de 1876, um desenvolvimento tão rápido, que em 
poucos anos todas essas regiões foram inteiramente ocupadas e cultivadas 
pelos imigrantes italianos e seus descendentes.  

  

A economia destas colônias organizou-se em torno do desenvolvimento da 

agricultura, do comércio e das atividades industriais.  Entre as atividades agrícolas, 

destacavam-se os cultivos de milho, fumo, batata, mandioca, trigo, centeio e a 

vinicultura. No setor industrial, Caxias do Sul apresentava-se com um polo industrial 

importante para o Estado Gaúcho.  

É importante ressaltar que os imigrantes que chegaram à colônia de Silveira 

Martins eram abrigados em barracões com precárias condições de higiene e 

alimentação, permanecendo sob estas condições até a demarcação dos lotes de 

terras realizados pelo Governo Imperial. Quando os primeiros italianos já estavam 

instalados na sede da colônia, os demais imigrantes foram sendo distribuídos para 

as áreas de mata virgem em áreas próximas que ainda encontravam-se devolutas, 

efetivando, assim, a ocupação voluntária da região central do Rio Grande do Sul. 

(SAQUET, 2002).  
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A colônia Silveira Martins deu origem à região da Quarta Colônia de 

Imigração Italiana, formada atualmente pelos sete municípios já citados 

anteriormente e por razões econômicas integrando os municípios de Agudo e 

Restinga Seca.  A organização do espaço rural, nesta colônia, desenvolveu-se a 

partir do surgimento de unidades agrícolas familiares e das atividades artesanais 

que, ao longo do tempo foram expandindo-se e inserindo-se à economia nacional, 

através do fornecimento de bens manufaturados e gêneros agrícolas para os centros 

urbanos, como também para as áreas com predomínio da monocultura.  

O município de Pinhal Grande recebeu os primeiros imigrantes italianos por 

volta de 1915. Estes emigrantes, vindos de Faxinal do Soturno e Linha Sete (hoje 

Vila Cruz, município de Nova Palma), adquiriram terras através da compra de áreas 

de mata que tinham sido distribuídas através de sesmarias a fazendeiros que se 

instalaram na região norte do município no início do século XIX. (COSTA, 2007). A 

região colonizada pelos imigrantes localizava-se à margem direita do rio Jacuí, 

composta por uma grande e rica extensão de matas nativas, com muitos cerros e 

poucas áreas planas de campos, que não apresentava boas condições para o 

desenvolvimento da pecuária, atividade que estava sendo desenvolvida pelos 

portugueses. Atualmente, esta região é composta por pequenas propriedades, 

desenvolvendo atividades agrícolas com baixo nível tecnológico e elevada força de 

trabalho familiar.  

Neste contexto, a agricultura familiar é instituída no Rio Grande do Sul, como 

em Pinhal Grande, visando valorizar as terras incultas pela exploração do trabalho 

agrícola. Esta organização produtiva no Estado teve a imigração europeia como 

protagonista e contribuiu para o surgimento de novas relações de trabalho e 

diversificação das atividades econômicas, através da produção de gêneros 

alimentícios e a formação de um mercado interno consumidor, desenvolvendo-se 

paralela à grande propriedade capitalista. 

 Com a imigração italiana no Brasil, criaram-se condições para a expansão da 

economia cafeeira articulada ao mercado externo, o que contribuiu para o 

desenvolvimento de um mercado consumidor interno e a formação de uma 

economia de subsistência, baseada na produção familiar. (SAQUET, 2002). A 

agricultura familiar no Sul do País nasceu diante desta dualidade produtiva, a partir 

de mecanismos desenvolvidos pela classe hegemônica monocultora. O espaço 

agrário organizava-se, apresentando, de um lado, o desenvolvimento de relações 
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não capitalistas de produção, baseada na pequena propriedade policultora, na 

exploração agrícola, na utilização da mão de obra familiar e na produção para o 

consumo interno do País; e, de outro, a grande propriedade monocultora, 

desenvolvida a partir da presença do trabalho assalariado e produzindo para o 

mercado externo.  

Neste contexto, Saquet (2002, p. 9) complementa dizendo que  

 

[...] se, por um lado, o processo de imigração no Brasil visou a conseguir 
força de trabalho para a lavoura cafeeira, por outro, teve como objetivo 
secundário a instituição e o incremento da produção familiar em pequenas 
parcelas de chão para a prática da policultura, através do processo de 
colonização.  

 

  Este interesse secundário organizado pelo desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, tendo o Estado como gestor, contribuiu para o desenvolvimento 

do trabalho familiar nas colônias italianas, diversificando a produção agrícola através 

da produção de gêneros alimentícios para o abastecimento interno do País.  A 

presença de diferentes atividades agrícolas e novas forças produtivas 

proporcionaram significativas mudanças na formação do espaço agrário do Rio 

Grande do Sul, diferenciando-o da atividade pecuarista desenvolvida na parte sul do 

Estado.  

 Os imigrantes encontraram muitos obstáculos para desenvolver a agricultura, 

pois a presença de áreas montanhosas, densa floresta, pequena área territorial das 

propriedades e o predomínio de técnicas de trabalho precárias exigiam do colono e 

de sua família uma grande disponibilidade de trabalho. A agricultura desenvolvida 

inicialmente para o consumo interno nestas colônias constituiu-se na base da 

produção agrícola no Brasil nos últimos séculos, expandindo-se e acarretando 

importantes modificações na organização do espaço rural. Esta organização 

produtiva não se expandiu por todas as regiões de forma homogênea, pois algumas 

áreas sofreram muitas restrições, ocasionadas pelas grandes plantações.   

No início do século XX, no Rio Grande do Sul, a agricultura de subsistência, 

baseada no trabalho familiar nas colônias europeias apresentou grandes alterações, 

provocadas pelo esgotamento dos solos, pela utilização de técnicas rudimentares de 

cultivos e pelo fracionamento dos lotes pelas heranças, o que contribuiu para o 

predomínio das áreas de minifúndios e, consequentemente, para a crise da 

agropecuária colonial.  
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Neste contexto e influenciado pelo setor industrial que se desenvolvia no país, 

a estrutura agrícola do Estado apresentou alterações, deixando de ser praticada 

apenas para o consumo interno e sofrendo forte influência do setor industrial. Nem 

todas as regiões apresentaram essa reestruturação, integrando a produção agrícola 

à produção industrial.  Como destaca David (1995), a agricultura sul rio-grandense 

se estruturou de forma diversificada e concentradora, desenvolvendo áreas através 

do uso de técnicas modernas e de grandes incentivos governamentais, não 

diversificando outras que permaneceram com práticas agrícolas tradicionais.  

Nos núcleos coloniais, a propriedade familiar apresentou forte subordinação 

ao capital comercial e industrial. Muitos agricultores familiares tornaram-se mão de 

obra assalariada, desenvolvendo o trabalho acessório para complementação da 

renda familiar. Outros reestruturaram suas atividades produtivas com o objetivo de 

atender o desenvolvimento do setor industrial que estava expandindo-se. (MOURE, 

1992).  

A agricultura colonial, baseada na policultura, apresentou redução, 

predominando no interior das propriedades familiares áreas agrícolas 

especializadas, garantindo uma demanda de produtos à indústria. Neste contexto, 

Moure (1992) salienta que as culturas do fumo, da uva e da cebola, principalmente, 

apresentavam-se entre os cultivos produzidos no interior das colônias alemãs e 

italianas no Rio Grande do Sul.   

Esta integração entre a zona colonial e a indústria construiu mecanismos de 

subordinação da pequena propriedade ao capital, que com o processo de 

modernização da agricultura no Estado reorganizou o espaço rural, bem como o 

desenvolvimento da agricultura familiar.  

 

3.3 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL E SEUS 

REFLEXOS SOBRE O ESPAÇO RURAL   

 

A modernização da agricultura, representada pela inserção do capital, pela 

utilização dos insumos modernos e pelas técnicas a partir da mecanização, 

proporcionou ao espaço rural uma nova organização espacial, através do 

surgimento de alterações dos métodos de produção e de mudanças nas relações de 

trabalho. Estas transformações no processo produtivo possibilitaram à agricultura 
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novas funções, como produzir para abastecer os grandes centros urbanos e as 

indústrias.  

Esse processo de mudança só se tornaria possível a partir da “modernização” 

agrícola, contribuindo para que a agricultura aumentasse sua produção.  

Para Brum (1988, p. 60), a modernização da agricultura pode ser definida 

como  

 

[...] o processo através do qual ocorrem modificações na base técnica da 
produção. Assim, a agricultura moderna (ou modernizada) é a fase agrícola 
que se caracteriza pelo uso intensivo, em nível das unidades produtoras, de 
máquinas e insumos modernos, bem como por uma maior racionalização do 
empreendimento e pela incorporação de inovações técnicas, quer dizer, a 
utilização de técnicas e métodos de preparo e cultivo do solo, de tratos 
culturais e de processos de colheitas mais sofisticados. Em outras palavras: 
modernização da agricultura é o processo de mecanização e tecnificação da 
lavoura.   

 

 

Deste modo, entende-se que a modernização da agricultura proporcionou 

transformações na organização da produção, causando uma nova reestruturação 

nas propriedades rurais, como também nas relações sociais através da inserção do 

trabalho assalariado, na liberação da mão de obra familiar e no abandono das 

técnicas e saberes tradicionais. Assim, a modernização da agricultura, além de estar 

relacionada ao processo de tecnificação da lavoura, também tem proporcionado 

modificações nas relações sociais de produção. (BRUM, 1988).  

 Complementando esta ideia, Bezzi (1985, p. 95) destaca que 

 

[...] a introdução de novas técnicas gera determinados efeitos, como: efeitos 
sobre o emprego e o salário, sobre a ampliação das oportunidades de 
investimentos, e o efeito de transformação das relações “atrasadas” em 
relações capitalistas de produção. 

 

Com o processo de modernização da agricultura, as relações de trabalho 

tradicionais vão gradativamente sendo substituídas pelas relações capitalistas de 

produção, em que o emprego da técnica torna-se o instrumento de expansão do 

capital, responsável pela ampliação da produção, da produtividade e da expansão 

do lucro, os quais não ocorrem em todos os espaços produtivos com a mesma 

intensidade. Neste sentido, entende-se que a difusão da modernização agrícola 

ocorre, segundo Paiva (1976, p. 21), a partir da “[...] disponibilidade de 
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conhecimentos técnicos e de recursos materiais dos agricultores, a facilidade de 

crédito e a habilidade gerencial dos empresários agrícolas”.  

Nesta linha de pensamento, Moraes (2009, p. 39) compreende que 

 

A expansão da modernização agrícola depende da adoção e da difusão das 
técnicas. A adoção constitui-se em um processo decisório dos agricultores, 
no qual eles optam se devem substituir suas técnicas para não ficarem fora 
dos padrões produtivos, não tendo como concorrer no mercado, ou seja, 
apresenta um caráter econômico. Já a difusão da tecnologia moderna 
depende da vantagem econômica das técnicas modernas sobre as 
tradicionais e de fatores, como facilidade de crédito, disponibilidade de 
conhecimentos técnicos e de recursos materiais dos agricultores. 

 

A inserção e expansão da mecanização nas atividades produtivas neste 

contexto vai se materializar sob o espaço rural com base na disponibilidade de 

capital existente, reorganizando os espaços produtivos e as relações sociais de 

trabalho para atender ao seu objetivo principal: aumentar a produção dos produtos 

agrícolas.  

A modernização da agricultura é concretizada a partir da transformação de 

um conjunto de elementos técnicos, econômicos e sociais que constituem a 

estrutura social rural. Com as transformações apresentadas pelas atividades 

produtivas com a modernização, novas relações socioeconômicas constituíram-se, 

ocasionando mudanças no espaço rural. A inserção da técnica substituiu o trabalho 

familiar, priorizando o assalariado permanente e temporário nas lavouras 

modernizadas.  

Outra constatação trazida pela modernização foi a exigência de mão de obra 

especializada para utilização das máquinas. Este fato foi responsável pela expulsão 

de diversos agricultores do campo, através do processo denominado de êxodo rural, 

principalmente de pequenos produtores rurais para os centros urbanos. Como 

consequência, os processos migratórios contribuíram para uma maior valorização 

das terras rurais e o aumento da concentração fundiária, pois os agricultores que 

não conseguiram se inserir na modernização da agricultura, em virtude de seu 

elevado custo, foram obrigados a vender suas propriedades e se tornar mão de obra 

assalariada nas grandes lavouras ou nos centros urbanos.      

Moraes (2009, p. 41-2) afirma que  

 

Com a modernização, ocorre a desistência do homem do campo frente às 
dificuldades enfrentadas para sua sobrevivência no meio rural. Sua 
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reprodução é crescente, a oferta de emprego é minimizada pela 
incorporação da tecnologia no espaço rural, que substitui gradativamente a 
mão de obra humana, pois enquanto as grandes lavouras aumentaram a 

produção, houve um decréscimo no número de pessoas empregadas. 
 

As mudanças nas relações de trabalho no espaço rural atingiram diretamente 

aos pequenos agricultores que enfrentam as dificuldades e permanecem no campo, 

pois estes, diante da incapacidade de modernizar suas atividades produtivas, 

acabam desenvolvendo-as no estabelecimento, paralelo a outras funções como o 

trabalho temporário nas grandes propriedades, o trabalho assalariado de algum 

membro da família no espaço urbano ou a inserção de novas atividades não 

agrícolas no interior do seu estabelecimento agrícola.    

A modernização da agricultura, além de ter alcançado seu objetivo, que 

consistia no aumento da produção, criou uma forte interdependência do meio rural 

ao meio urbano. Deste modo, visualiza-se que o campo se tornou um espaço 

responsável pela produção para abastecer a cidade e, ao mesmo tempo, um 

consumidor dos seus produtos industrializados.  

Diante disto, Moraes (2009, p. 42) salienta que “[...] o desenvolvimento da 

industrialização do meio rural está marcado por um processo desigual de produção e 

trabalho”. Esta desigualdade apresenta-se, por um lado, pelo predomínio das 

grandes e médias propriedades rurais e pelo desenvolvimento da lavoura 

modernizada, com forte presença do capital e da mão de obra assalariada e, de 

outro, representada pelas pequenas propriedades tradicionais, em que a 

participação do trabalho familiar ainda é o elemento mais importante para seu 

desenvolvimento.  

No Brasil, como no Centro-Sul, a modernização da agricultura ao longo do 

século XX contribuiu para que novas formas de organização socioespacial fossem 

criadas a partir do desenvolvimento de um novo processo produtivo, intensificando 

as marcas das desigualdades produtivas, econômicas e sociais sob o espaço rural.  

Considerando as colocações supracitadas, a partir deste contexto procurou-

se analisar o comportamento da agricultura familiar diante da modernização das 

atividades produtivas em Pinhal Grande, examinando como este processo se 

desenvolveu nesta unidade territorial e quais seus reflexos diante da 

organização/reorganização do seu espaço rural.    
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No Rio Grande do Sul, a modernização da agricultura teve inicio no Planalto 

Gaúcho a partir da Segunda Guerra Mundial. (BRUM, 1988). Neste contexto 

histórico, o Brasil reestruturava seu modelo de desenvolvimento econômico, 

alterando sua base produtiva agroexportadora para a industrial, reorganizando o 

espaço rural através de um novo padrão de produção agrícola, com intervenção do 

Estado na economia. Moraes (2009, p. 37) salienta que neste período “[...] 

intensificou-se a industrialização do país, com a finalidade de substituir as 

importações e ampliar a oferta de produtos alimentares”.   

A crise do setor cafeeiro no país contribuiu para esta reestruturação 

econômica, pois a desestabilização do setor agropecuário, ocasionado pela queda 

dos preços do café, levou o Governo Federal a alterar a estrutura produtiva 

brasileira, inserindo outras culturas, pois a agricultura, como vinha sendo organizada 

não estava contribuído para o desenvolvimento econômico do país. Esta 

reestruturação produtiva gerou grandes transformações no espaço agrícola gaúcho 

que, até o final do século XIX, possuía uma economia baseada na pecuária 

tradicional, ocupando as grandes propriedades e na agricultura colonial em 

pequenas propriedades familiares. (FERRO, 2008).  

Com a crise dos complexos rurais após a década de 1950, o setor industrial 

assumiria a responsabilidade pelo desenvolvimento econômico do país, tornando a 

agricultura um ramo subordinado à indústria. (MATOS; PESSÔA, 2011).  Deste 

modo, a agricultura brasileira se desenvolveu marcada pela racionalidade do atual 

sistema econômico, regulada pelas relações de produção voltadas a atender ao 

mercado urbano-industrial.  

Como a estratégia de desenvolvimento econômico que vinha sendo adotada 

não pode mais ser sustentada, o governo lançou mão de outros mecanismos, como 

a abertura do País ao capital estrangeiro para garantir a expansão industrial. A 

agricultura no Brasil deixa de ser apenas um ramo de produção para o autoconsumo 

e passa a ter o propósito de comercialização, visando integrar o país à economia 

mundial. (BRUM, 1988).  

Assim, Matos e Pessôa (2011, p. 292) ressaltam que 

 

O campo deveria compartilhar/integrar o crescimento industrial que estava 
em curso no País. Para isso, era essencial produzir mais culturas que 
gerassem o superávit da balança comercial, ou seja, modernizar, sendo 
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modelos que já tinham sido implantados em outros países, sobretudo nos 

Estados Unidos.  
 

Neste sentido, Kageyama (1987 apud VERDE 2004, p. 9) complementa 

destacando que  

 

No pós-guerra, inicia-se o processo de modernização e industrialização da 
agricultura brasileira que “envolve a substituição da economia natural por 
atividades agrícolas integradas à indústria, a intensificação da divisão do 
trabalho e das trocas intersetoriais, a especialização da produção agrícola e 
a substituição das exportações pelo mercado interno como elemento central 
da alocação dos recursos produtivos no setor agropecuário” marcam o 
nascimento e instalação dos complexos agroindustriais no Brasil.  

 

Entre as décadas de 1920 e 1940, iniciou-se o processo de modernização 

das atividades agrícolas, através da inserção da mecanização e o uso de 

equipamentos e insumos agrícolas na lavoura de arroz, intensificando-se através do 

crescimento surpreendente da lavoura empresarial de trigo e soja a partir de 1965. 

(BEZZI, 1985). Estas culturas marcaram a expansão do capitalismo na agricultura, 

proporcionando grandes transformações no espaço rural rio-grandense, como o 

aumento da produção para fornecer matérias primas às indústrias e alimentos às 

cidades e a liberação de mão de obra para serem inseridas no setor industrial que 

se desenvolvia no País.  

A formação dos complexos industriais no País ocorreu a partir da década de 

1960, com a efetivação da agricultura moderna. (MATOS; PESSÔA, 2011). Com a 

reestruturação econômica, constituíram-se novas relações de trabalho e de 

produção, porém isto não alterou a estrutura fundiária concentradora presente. Com 

a consolidação dos complexos industriais, deu-se início ao desenvolvimento dos 

empreendimentos capitalistas na agricultura e o surgimento de uma nova fase para 

a economia brasileira. (SILVA, 1980).  

A Revolução Verde8 contribuiu para que o sistema produtivo brasileiro 

concretizasse-se no Planalto Gaúcho, tendo como principal objetivo o aumento da 

produção e da produtividade. (FRITZ FILHO; MIGUEL, 2008).  A inserção dos 

insumos agrícolas modernos (máquinas, equipamentos, implementos e defensivos 

químicos), visando atender esta demanda e as necessidades da produção industrial 

                                                           
8  Programa que tinha como objetivo explícito contribuir para o aumento da produção e da 
produtividade agrícola no mundo, através do desenvolvimento de técnicas inovadoras que recebeu o 
nome de pacote tecnológico (BRUM, 1988). 
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alteraram profundamente os indicadores de produção, bem como as relações de 

trabalho no campo, o acesso à terra e as políticas públicas de Estado. Para Brum 

(1988, p. 47), “a esse conjunto de técnicas inovadoras se deu o nome de pacote 

tecnológico”. E a toda essa estratégia de comércio se chamou de modernização 

tecnológica”. 

Com a penetração destas novas técnicas no processo produtivo, novas 

formas de organização produtiva surgiram, modificando as relações entre o capital e 

o trabalho e subordinando o conjunto dos recursos ao domínio do capital. (BEZZI, 

1985). Com a inserção do modelo capitalista no campo, o meio rural sofreu grandes 

transformações espaciais, ocasionando mudanças significativas na estrutura 

produtiva, na forma de utilização da terra e na divisão social do trabalho. A inserção 

da técnica contribuiu para uma nova reestruturação na economia do Estado gaúcho, 

através da introdução da monocultura e a dependência do meio rural aos complexos 

agroindustriais, mas não eliminou as atividades que até então existiam, como a 

policultura.  

Com relação à mecanização da agricultura, o expressivo aumento do 

número de tratores, visualizado a partir da década de 1940, e do número de 

colheitadeiras e de insumos modernos a partir da década de 1970, contribuiu para o 

desenvolvimento da modernização no espaço rural do Rio Grande do Sul. (BEZZI, 

1985).  Com a inserção deste conjunto de técnicas inovadoras, emergiram novos 

objetivos e formas de exploração agrícola no Estado, originando transformações 

tanto na pecuária quanto na agricultura. O setor agrícola se tornou um setor 

subordinado ao industrial, disponibilizando matérias-primas a preços baixos e, ao 

mesmo tempo, transformando-se em um importante mercado de máquinas e 

insumos produzidos pela indústria.  

Neste contexto, o Rio Grande do Sul inseriu-se no processo de capitalização 

do espaço rural através dos investimentos internacionais para o desenvolvimento de 

culturas incentivadas pelo governo, impulsionando o processo de modernização da 

agricultura na região central do Estado Gaúcho. “O setor agrícola e o proletariado 

rural, neste momento, passam a responder pelo fornecimento de capital e de força 

de trabalho para a nova dinâmica da acumulação de capital no campo”. (SILVA, 

1996 apud FRITZ FILHO; MIGUEL, 2008, p.2).  

O progresso técnico da agricultura gaúcha se desenvolveu diretamente 

relacionada à expansão de três culturas: arroz, trigo e soja, privilegiados pelo 
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capitalismo empresarial e pelas políticas públicas brasileiras. O desenvolvimento da 

agricultura liderado por estas culturas proporcionou no espaço rural novas formas de 

acumulação capitalista, causando efeitos sobre as relações não capitalistas, sobre a 

mão de obra e sobre as oportunidades de trabalho no campo.  

Neste contexto, Bezzi (1985, p.103) destaca que 

 

Essa introdução de progressos técnicos nas atividades agrícolas fez com 
que, progressivamente, parcelas menores da produção lavoureira do Estado 
(as que não conseguem entrar no processo capitalista, por razões 
econômicas, políticas e sociais que, se refletem nas dimensões das áreas) 
passassem a ser obtidas em moldes não capitalistas.  

 

O desenvolvimento das relações capitalistas no espaço rural gaúcho 

originou relações não capitalistas, marcadas pela presença de áreas agrícolas e 

culturas que não apresentaram a mesma integração que a lavoura empresarial, 

liberando ao capital sua terra, através do arrendamento e sua força de trabalho, 

através do trabalho assalariado ou temporário.   

Analisando as relações produtivas e a influência da lavoura empresarial sob a 

economia sulina, é possível inferir que as áreas agrícolas que possuem acesso à 

tecnologia, ao capital e a terra apresentam maior integração ao processo de 

capitalização da agricultura.  Neste contexto, Pinhal Grande, unidade territorial desta 

pesquisa, se destaca pela presença de cenários produtivos integrados às relações 

capitalistas, ao setor industrial e pela prevalência de espaços agrícolas em que as 

relações produtivas ainda estão voltadas ao mercado local e regional, fortemente 

dependente das empresas capitalistas que controlam o modo de produção de 

acordo com seus interesses. 

As transformações nas formas de produção, o aumento da demanda dos 

produtos agrícolas e a integração da indústria ao meio rural proporcionou a 

reorganização das atividades produtivas, privilegiando a lavoura empresarial em 

detrimento da lavoura voltada ao autoconsumo. Tal fato contribuiu para uma nova 

organização espacial pois, conforme destaca Ferro (2008, p. 48) 

  

Inicialmente, o produtor usava sementes e adubos naturais disponíveis, 
produzindo para subsistência e para atender ao mercado interno, utilizando 
predominantemente mão de obra humana, sem maquinários e insumos. 
Com a modernização da agricultura, a produção buscou atender à demanda 
em grande escala a ao mercado externo.    
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No Rio Grande do Sul, a organização das atividades agrícolas após a 

modernização da agricultura vai estar diretamente relacionada à indústria e ao 

mercado externo. Seu desenvolvimento vai ser organizado a partir de políticas 

públicas específicas, voltadas para determinados produtos agrícolas.  

Entre as políticas públicas, destacam-se a criação do Sistema Nacional de 

Crédito Rural (1965), responsável pela transformação da base técnica dos 

estabelecimentos agrícolas, pelo aumento da produtividade do setor e pela 

consolidação dos complexos agroindustriais. (FRITZ FILHO; MIGUEL, 2008). Houve 

investimentos em pesquisas científicas, através da criação de órgãos como a 

EMBRAPA e programas de créditos agrícolas. (MATOS; PESSÔA, 2011).  

Estas políticas públicas foram conduzidas na região sul através do crédito 

rural, viabilizando financiamentos agrícolas para compra de maquinários, adubos e 

fertilizantes aos médios e grandes produtores rurais, destinados ao aumento da 

produção e da produtividade de determinados produtos agrícolas, estimulando o 

desenvolvimento da lavoura empresarial para atender a demanda do capital 

industrial. 

No Planalto Gaúcho, a modernização da agricultura foi impulsionada pelo 

processo de mecanização da lavoura, através da inserção de produtos produzidos a 

partir da oferta de crédito rural, visando o aumento da produção e da produtividade 

para atender a demanda internacional e as agroindústrias. Entre estes produtos se 

destacam o trigo, atividade produtiva mais importante até a década de 1970 e a 

produção da soja, que com a queda da produção tritícola apresentou uma expansão 

em sua área plantada. (TRENNEPOHL; ALVES; FLORES, 2008).  

O trigo apresentou-se nas áreas do Planalto Gaúcho como a principal 

atividade, entre as décadas de 1950 e 1960, tendo a soja como uma cultura 

secundária. Ocupavam a mesma área de terra, máquinas, equipamentos, armazéns, 

silos e força de trabalho, sendo uma cultura de inverno (trigo) e outra de verão 

(soja). Formou-se assim, conforme destaca Brum, (1988) o binômio trigo-soja.  

As instabilidades climáticas e a concorrência com o trigo importado da 

Argentina, o qual apresentava melhor qualidade e preços mais acessíveis, levou os 

preços do trigo gaúcho a decair, repercutindo diretamente na queda da produção. A 

cultura da soja, que vinha sendo desenvolvida de forma acessória, ganha importante 

espaço com a redução da área plantada do trigo, pois sua produção não sofreu com 
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as condições naturais e com a concorrência externa. No entanto, Trennepohl, Alves 

e Flores (2008, p. 221) salientam 

 

[...] o mercado internacional estava ávido pela soja brasileira e oferecia bons 
preços e pagamentos adiantados. Nestas condições, o crescimento da área 
colhida da produção atinge um ritmo alucinante, principalmente na década 
de 1970.    

 

A agricultura do Rio Grande do Sul assume uma nova configuração com a 

difusão da cultura da soja. Na atualidade, este é o principal produto agrícola do 

Estado, como também em Pinhal Grande, apresentando altos índices de 

produtividade. O incentivo dado a esta cultura relegou para um segundo plano os 

cultivos destinados ao consumo interno, ficando os mesmos à mercê dos incentivos 

governamentais.  

As regiões do Estado Gaúcho que conseguiram se incorporar no processo de 

modernização substituíram suas culturas de subsistência pelas destinadas à 

exportação e à industrialização. Entre estas, está a cultura da soja, que se constitui 

atualmente nos complexos agroindustriais e/ou complexo da soja. No entanto, as 

regiões gaúchas que não apresentaram tal integração permanecem até o momento 

desenvolvendo suas atividades agrícolas com dependência dos fatores de ordem 

natural e financeira, tendo as empresas como controladoras da produção e da 

comercialização dos produtos.   

Como no restante do País, como afirma David (1995), a agricultura sul-rio-

grandense se estruturou de forma diversificada e concentradora, apresentando 

áreas com o predomínio de técnicas modernas e de grandes incentivos 

governamentais, como as lavouras de soja na região do Planalto Gaúcho e áreas 

em que ainda predominam atividades com forte dependência do trabalho manual e 

do trabalho familiar, como as áreas de transição como a Depressão Central do 

Estado, nos quais os imigrantes italianos desenvolvem uma agricultura tradicional 

com baixa integração ao mercado industrial. 

 O município de Pinhal Grande insere-se neste contexto, apresentando uma 

dicotomia produtiva. A parte norte, localizada sob o Planalto Gaúcho, apresenta uma 

agricultura altamente mecanizada com grandes propriedades, tendo a cultura da 

soja como a principal atividade produtiva, enquanto que a parte sul do município, 

localizada sob o rebordo do planalto, destaca-se com a presença de atividades 
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policultoras, desenvolvidas em pequenas propriedades com forte dependência dos 

recursos naturais e do trabalho manual familiar, não apresentando expressividade 

no mercado regional e nacional.  

Segundo Valente (2001, p. 29), “o processo de capitalização do campo não é 

um processo que abrange de modo uniforme e homogêneo, mas, sim, incide nas 

diversas regiões do Estado sob diferentes formas”. Esta prática agrícola não se 

expandiu por todas as culturas agrícolas, beneficiando apenas as culturas 

destinadas ao mercado externo, desfavorecendo as áreas destinadas à 

subsistência. 

 Nas áreas em que a mecanização da agricultura se encontra presente, houve 

uma grande dependência da força de trabalho em relação ao capital, uma maior 

valorização das terras e uma grande concentração fundiária, dificultando ou até 

impedindo o acesso à terra pelos pequenos agricultores, provocando uma redução 

da força de trabalho familiar em detrimento da assalariada. Esta reorganização 

produtiva acarretou transformações na estrutura fundiária e nas relações de 

produção. Muitos agricultores familiares que não conseguiram se adaptar à 

modernização venderam suas propriedades aos grandes proprietários, contribuindo 

para a concentração de terras e tornando-se mão de obra assalariada, aumentando 

a força de trabalho temporária na lavoura capitalista do estado gaúcho. 

Segundo David (1995, p. 38), “esse fato acentuou o problema alimentar, uma 

vez que grandes áreas destinadas ao cultivo de produtos alimentícios básicos da 

população tornaram-se lavouras agroexportadoras ou agroindustriais”. Tal situação 

predomina em todo o País, mas no Rio Grande do Sul se encontra mais presente 

por ser um Estado grande produtor de produtos alimentícios, sendo que a maior 

parte é destinada ao mercado externo.  

A organização do espaço agrário sul rio-grandense baseado no processo de 

modernização da agricultura foi responsável pela integração do Estado na economia 

do País, desenvolvendo várias regiões e integrando-as com as demais, aumentando 

a produtividade através da introdução da mecanização e do uso da biotecnologia, 

tudo baseado na introdução do capital e na produção de matéria-prima para a 

indústria e para exportação. É importante salientar que é grande a dependência dos 

agricultores em relação à indústria, pois estes devem produzir de acordo com a 

oferta estipulada pelo mercado, o qual comanda o processo produtivo através da 

manipulação dos preços dos produtos.  
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Perante à política adotada pelo estado brasileiro, o Rio Grande do Sul se 

caracteriza pela desigual distribuição da renda e uma diminuição acentuada de 

alimentos destinada ao consumo interno. Essa situação está presente nas pequenas 

propriedades que tem seus produtos desvalorizados, frente à maior demanda dos 

produtos para o mercado exportador. Isso está acarretando o empobrecimento de 

grande parte dos agricultores, aumentando os problemas de miséria das camadas 

sociais de menor poder aquisitivo e também uma grande degradação ambiental.
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4 A CAMINHADA METODOLÓGICA 

 

O presente capítulo aborda a caminhada metodológica utilizada ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. Para um melhor entendimento dos processos teórico-

metodológicos, o trabalho foi estruturado em etapas para atender aos objetivos 

propostos pela investigação científica. A seguir, apresentam-se os procedimentos 

metodológicos que nortearam o caminho investigativo desta dissertação. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A metodologia constitui importante momento no processo de produção 

científica, a qual indica os caminhos da pesquisa. Lakatos e Marconi (2003) 

reforçam esta ideia quando afirmam que o método científico é o caminho trilhado 

pelos cientistas quando estão em buscas de “verdades” científicas. 

 Neste sentido, os procedimentos metodológicos foram escolhidos e 

organizados a fim de coletar informações para compreender a organização do 

espaço rural de Pinhal Grande e a dinâmica da agricultura familiar. Assim, para o 

desenvolvimento dos objetivos propostos pela pesquisa, utilizou-se como método 

científico de análise da realidade a dialética. Foi escolhido este método de 

investigação por entender que a organização do espaço geográfico encontra-se em 

constante evolução, ou seja, não existe nada eterno, fixo, pois tudo está em 

constante transformação.  

 Para Lefebvre (1995), o reconhecimento de que a realidade social é marcada 

por contradições e que somente pode ser entendida por meio da compreensão 

dessas contradições consiste em pensar de forma dialética. O método dialético 

reconhece a dificuldade de se apreender o real, em sua determinação objetiva; por 

isso, a realidade se constrói diante do pesquisador por meio das noções de 

totalidade, mudança e contradição. Deste modo, Cargnin (2009, p. 18) ressalta que 

“Os fenômenos não são estáticos; pelo contrário, estão em constantes 

transformações, gerando, portanto, espaços distintos e heterogêneos e esses são 

responsáveis pelas desigualdades sociais”.   

Diante deste entendimento, procurou-se entender a dinâmica da organização 

do espaço rural de Pinhal Grande através da análise das forças produtivas, como a 

modernização da agricultura, a ação do capital, a estrutura fundiária, a configuração 
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do relevo e a inserção da diversificação produtiva. Através desta análise, é possível 

compreender que este espaço organiza-se a partir de diferentes estágios de 

desenvolvimento destas forças que contribuem para a formação de diferentes 

recortes locais e atores econômicos e sociais.  

O método dialético está presente neste trabalho, pois contribuiu para o estudo 

das transformações no espaço rural do município a partir da organização da 

agricultura familiar, identificando os elementos propulsores, ou seja, os que 

contribuem para a dinamização das atividades produtivas em distintas 

temporalidades, como também para compreender as dificuldades enfrentadas pelos 

agricultores familiares para permanecerem no campo com qualidade de vida.   

Para desenvolvimento dos objetivos propostos, a pesquisa estruturou-se 

metodologicamente em etapas. Na primeira, foi organizado o levantamento 

bibliográfico e teórico, a partir de literaturas específicas sobre a temática para 

elaboração da estrutura conceitual do trabalho.  

A construção da matriz teórica esteve estruturada nos seguintes autores 

(QUADRO 2).  

A segunda etapa consistiu na coleta de dados em fontes secundárias do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos Censos Demográficos de 

2000, 2010 e contagem populacional de 1996, 2006; nos censos agropecuários de 

1995 e 2006 e produção agropecuária de 1993, 1998, 2003, 2011 e 2015 do 

município de Pinhal Grande, disponíveis no site do IBGE/cidades e também no 

Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA/IBGE. Foi coletadas 

informações também junto a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

(FEPAGRO), a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário (SEAD), no Banco Central do Brasil e no Fundo do Desenvolvimento da 

Educação (FNDE).  Estes dados permitiram conhecer a organização espacial desta 

unidade territorial e as transformações ocorridas no seu espaço rural ao longo da 

escala temporal analisada, como também identificar quais as políticas públicas 

responsáveis pelo desenvolvimento das propriedades familiares. 

Na terceira etapa, foi realizado o trabalho de campo, que foi organizado em 

dois momentos. Este foi fundamental para verificar in loco a atual organização do 

espaço rural de Pinhal Grande, o qual está baseado na atividade agropecuária. Este 

foi dividido em dois momentos e a coleta das informações foi estruturada por meio 

de conversas informais e questionários, contendo questões abertas e fechadas.  
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Quadro 2 - Conceitos abordados na investigação e os principais autores enfocados 
para a construção da matriz teórica 

 

CONTRIBUIÇÕES PRINCIPAIS AUTORES  

Reflexão sobre o conceito de 
“agricultura familiar”, que é o tema 
central desta pesquisa, salientando as 
principais políticas públicas que vêm 
contribuindo para a sua dinamização 
após a década de 1990 no Brasil, 
como também no Rio Grande do Sul. 

Chayanov (1974), Abramovay 
(1992,1998), Lamarche (1993), 
Wanderley (1996, 2003), Hespanol 
(2000), Venâncio (2008), Cunha 
(2013), Cardoso (2013) e Picolotto 
(2014).  

Pluriatividade 
Spanevello (2008), Schneider (2009), 
Godoy e Wizniewsky (2013) e 
Marmilicz (2013).  

Organização Espacial e região  
Corrêa (1986), Bezzi (2004), Santos 
(1994) e Moraes (2009). 

Para o processo de modernização 
agrícola como um fator que contribuiu 
para uma nova reorganização do 
espaço rural e da agricultura familiar, 

Paiva (1976), Silva (1980), Bezzi 
(1985), Brum (1988), David (1995), 
Valente (2001), Verde (2004), Ferro 
(2008), Filho e Miguel (2008), 
Trennepohl, Alves e Flores (2008) e 
Moraes (2009)  

O entendimento sobre a formação do 
espaço agrário rio-grandense em 
diferentes temporalidades, 
salientando o comportamento da 
agricultura familiar dentro deste 
contexto.  

Kliemann (1986), Vieira e Rangel 
(1993), David (1995), Bernardes (1997) 
Manfroi (2001), Moreira (2002), Moure 
(2002), Saquet (2002, 2003) e Costa 
(2007).  

 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 

No trabalho de campo 1, foram realizadas entrevistas com os órgãos 

gestores, como a EMATER, a Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e 

Comércio e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhal Grande. O trabalho de 

campo 2 foi direcionado aos agricultores familiares.   

 A entrevista com os órgãos gestores foi mediada por um questionário 

contendo 12 questões que permitiram conhecer o cenário produtivo atual do 

município, a organização da agricultura familiar e, as políticas públicas que estão 

sendo desenvolvidas no espaço rural, voltadas a esta categoria social.  Também foi 

questionado sobre como a modernização da agricultura se inseriu nesta unidade 

territorial, como se encontra organizada a cultura da soja e quais as dificuldades 
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enfrentadas pelos agricultores familiares diante dos reflexos da expansão desta 

cultura em detrimento de outras. (ANEXO A). 

No trabalho de campo 2, as entrevistas direcionadas aos agricultores 

familiares do município foram realizadas por “localidade”9, com auxílio da 

extensionista da EMATER. Esta pesquisa foi organizada através de questionário 

contendo 46 questões, que visava coletar informações referentes à propriedade, ao 

proprietário, à mão de obra empregada, à estrutura fundiária, às atividades 

produtivas desenvolvidas, à assistência técnica e financiamentos, à modernização 

das propriedades e à participação dos agricultores familiares nas políticas públicas 

brasileiras. (ANEXO B).  

Para a realização das entrevistas com os agricultores familiares, foi, 

primeiramente, realizado um levantamento na EMATER e no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais do município que forneceram os nomes e endereços dos 

agricultores familiares que estavam participando de projetos e programas 

desenvolvidos por estes órgãos públicos. Neste levantamento, foram destacadas as 

atividades por grupo. Neste sentido, verificou-se a presença de grupos como os 

hortifrutigranjeiros, vinicultores, bovinocultores de corte, bovinocultores de leite, 

piscicultores, produtores de soja, agroindústrias familiares e produtores de fumo, 

milho e feijão. Entre estes agricultores, 5 fornecem produtos para as escolas 

municipais e estaduais do município através do Programa Nacional da Alimentação 

Escolar (PNAE).  

Posteriormente, foi realizado um levantamento com os coordenadores das 

comunidades10 referente ao número total de propriedades familiares existentes em 

cada localidade. (QUADRO 3). 

Com base no número de propriedades familiares, decidiu-se realizar a 

pesquisa utilizando uma amostragem de 30% por localidade. Os primeiros 

agricultores entrevistados foram selecionados pela EMATER. A fim de alcançar o 

percentual estabelecido, em cada propriedade visitada, no término da entrevista, era 

realizado um questionamento sobre outros moradores da localidade que vinham 

inserindo novas atividades produtivas em suas propriedades.   

                                                           
9 Lugar do território nacional onde exista um aglomerado permanente de habitantes (IBGE).  
10  Pessoa escolhida pelos membros da Comunidade Católica para representar esta unidade social e 
organizar as atividades desenvolvidas.  
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Para Lakatos e Marconi (2003, p. 223), trabalhar com amostragem requer “[...] 

escolher uma parte (ou amostra) de tal forma que ela seja a mais representativa 

possível do todo e, a partir dos resultados obtidos, relativos a essa parte, poder 

inferir, o mais legitimamente possível, os resultados da população total, se esta 

fosse verificada”.  

 

Quadro 3 - Número de propriedades familiares e amostragem de questionários 
aplicados por localidades no município de Pinhal Grande- RS 

 

 

Fonte: Trabalho de campo. (2017).  
Org.: DALLANÔRA; I. B. (2017). 
* Para o cálculo do número total de propriedades familiares, levaram-se em conta apenas aquelas 
propriedades em que algum membro da família residia no estabelecimento. Os dados foram 
fornecidos pelo coordenador das comunidades em que a localidade está inserida ou por um 
informante que tinha conhecimento sobre o local.  

 

A escolha dos agricultores deu-se a partir das atividades desenvolvidas nas 

propriedades familiares, visando abrangê-las em sua totalidade, com o objetivo de 

incluir o maior número de informações sobre a organização do espaço rural de cada 

localidade.   

Localidades Número de 
propriedades 
familiares*. 

Propriedades 
familiares 

entrevistadas 

1 Passo do Jacuí 15 5 

2 Medianeira 30 9 

3 Espinharedo  15 5 

4 Rincão da Várzea 15 8 

5 Rincão do Appel 40 12 

6 Assentamento Fazenda do Sobrado  38 11 

7 São Cristóvão  15 5 

8 Gringuinha  15 5 

9 Rincão dos Basílios  30 9 

10 Cerro Azul 40 12 

11.Encruzilhada 70 21 

12 São José  100 30 

13 Limeira 20 6 

14 Coxilhão dos Costas 20 5 

15 Coxilhão dos Taquarianos 15 5 

16.Mãe Rainha  24 7 

17 Dois Irmãos 10  3 

18 Rincão dos Salles  10 3 

19 Invernadinha 10 2 

20 Três Passinhos  9 3 

Total  541 166 
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A atividade de campo abrangeu as 20 localidades do município e teve o início 

de sua realização nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, totalizando 17 

localidades. Em virtude da grande extensão territorial do município e do período da 

colheita da soja, as demais localidades foram entrevistadas no mês de abril, quando 

foi concluída a fase do trabalho de campo.  

Durante esta atividade, foi marcado um ponto de coordenada geográfica em 

cada propriedade familiar, com o objetivo de espacializar, por meio de mapas, as 

principais culturas produzidas pela agricultura familiar no município de Pinhal 

Grande, como também conhecer as potencialidades produtivas presentes em cada 

localidade. Paralelo à atividade de campo, foi realizado o levantamento fotográfico, 

que contemplou o registro das diversas atividades, contribuindo para exemplificar a 

temática em estudo (Esta temática será problematizada no capítulo 5 e 6). 

As informações obtidas através das entrevistas em fontes primárias e na 

coleta de dados nas fontes secundárias foram tabuladas em planilhas. Estes dados 

foram analisados utilizando técnicas quantitativas e qualitativas. A partir da 

interpretação dos dados, foram construídos tabelas, gráficos e mapas que 

demonstram as informações coletadas e a organização do espaço rural de Pinhal 

Grande, permitindo explicar suas potencialidades e desafios. 

A partir desta análise, foi possível fazer um prognóstico da organização do 

espaço rural de cada localidade, identificando a presença de agricultores familiares 

minifundiários e de pequenos agricultores familiares capitalizados. Com relação à 

primeira categoria de agricultores, destacam-se os provenientes de reforma agrária 

que vem diversificando as atividades produtivas e os agricultores familiares que 

encontram-se descapitalizados, pois a maioria vem desenvolvendo culturas 

tradicionais, como o fumo, milho e feijão. Na segunda categoria, destacam-se os 

agricultores que estão diversificando a produção, estando diretamente integrados ao 

mercado local, regional e nacional. Neste contexto, também foi possível delinear as 

potencialidades da agricultura familiar, bem como os obstáculos e as dificuldades 

presentes nas diversas localidades do município. 
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 Figura 1- Fluxograma da estrutura metodológica da pesquisa 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018). 

1. Pesquisa 
Bibliográfica

2. Coleta de 
dados 

Fontes Primárias

Trabalho de campo 1- Entrevista estruturada
aos órgãos gestores -Sindicato
Trabalhadores Rurais, EMATER, Secretaria
Municipal da Agricultura, Indústria e
Comércio.

Trabalho de campo 2- Entrevista estruturada
através de questionário aos agricultores
familiares de Pinhal Grande.

Fontes Secundárias 

Dados obtidos nos Censo
Agropecuário do IBGE de 1995 e
2006, disponível no SIDRA/IBGE.

Dados obtidos da Produção Agrícola
Municipal de 1993, 1998, 2003, 2011,
2015, disponível no cidades@.

Dados obtidos no FNDE, Banco
Central do Brasil, SEAD e FEPAGRO.

3. Análise dos 
dados  

Produção de gráficos e tabelas para interpretação e análise da 
temática em estudo 

Elaboração do texto final da Dissertação 
de Mestrado

Elaboração do referencial teórico, destacando os autores que contribuíram para nortear teoricamente e conceituar a
temática, enfatizando: agricultura familiar, organização do espaço, modernização, pluriatividade, entre outros.

Analisar a organização do espaço rural 

de Pinhal Grande de 1993-2015. Avaliar 

o cenário produtivo, salientando o 

processo de produção, relações de 

trabalho e comercialização, bem como 

as políticas públicas responsáveis pelo 

processo de dinamização da agricultura 

familiar.  

Conhecer as políticas públicas voltadas 

à agricultura familiar.  

Identificar a participação da agricultura 

familiar na economia, salientando as 

potencialidades e os entraves 

produtivos. 
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5 ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO  ESPACIAL DE PINHAL GRANDE/RS 

  

 Este capítulo apresenta a organização e/ou reorganização do espaço agrário 

do município de Pinhal Grande/RS, tendo o trabalho de campo como fonte de 

informação. Foi desenvolvido com o intuito de apresentar o espaço natural, o 

histórico, o econômico e o social, ressaltando a estrutura fundiária, as atividades 

agrícolas predominantes, a condição do produtor e a participação da agricultura 

familiar no desenvolvimento da economia local e regional ao longo da escala 

temporal (1993-2017).  

 

5.1 O NATURAL, O HISTÓRICO, O ECONÔMICO E O SOCIAL 

 

De acordo com dados do IBGE (2006), Pinhal Grande está inserido na 

unidade geomorfológica do Planalto Meridional Brasileiro, representado pelas 

unidades morfológicas da Serra Geral e da Depressão do Rio Jacuí. A maior parte 

de sua área está enquadrada no Planalto Médio, com uma altitude média em torno 

de 394 metros, sendo que o setor sudeste do município está posicionado no rebordo 

do planalto, no qual ocorre a presença de uma zona de transição do rebordo para o 

topo do planalto. O relevo nesse setor é tipicamente serrano, com vales encaixados.  

Ao norte do município, visualiza-se a presença do relevo plano, em que a 

agricultura é desenvolvida de forma mecanizada, destacando os cultivos de soja, 

trigo, milho e a pecuária. Ao sul, sudeste e sudoeste, o relevo apresenta-se íngreme, 

destacando-se as propriedades menores, ou seja, os minifúndios e as culturas do 

feijão, do fumo e do milho, produzidas na sua maior parte com mão de obra braçal.  

A posição geográfica de Pinhal Grande apresenta-se como um fator de 

grande relevância para o desenvolvimento de suas localidades. O clima 

predominante é o subtropical úmido, sem estiagens longas com a ocorrência de 

geadas no inverno, o que favorece o desenvolvimento de uma grande diversidade 

de culturas. 

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande (1993), o 

município possuía uma paisagem com vegetação composta de matas nativas, na 

qual predominavam as araucárias e outras espécies arbóreas, consideradas matas 

nativas remanescentes que, segundo Costa (2007), veio a denominar o nome do 

município, hoje completamente desaparecidas em virtude da abertura das matas 
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pelos imigrantes no início da colonização, os quais desenvolveram áreas de campos 

destinadas à pecuária e também à agricultura.  

Os solos predominantes no município são de textura franco-argiloso e franco-

arenoso, com predominância das unidades de mapeamento de solo basáltico; Passo 

Fundo e Cruz Alta, originados de basalto e arenito, respectivamente e das unidades 

de mapeamento Charrua e Ciríaco. (STRECK et al., 2002). A grande maioria dos 

solos é suscetível à erosão, sendo de fundamental importância à prática de técnicas 

de conservação, pois em sua maioria são solos pobres em fósforos e em teor de 

potássio. Existem problemas de lixiviação de bases, predominando a sílica e o óxido 

de alumínio e de ferro, de forma que se fazem necessárias elevadas quantidades de 

fertilizantes e corretivos para utilização das culturas anuais ou perenes.   

Sua hidrografia é composta por cursos de águas permanentes, tais como: 

Rio Jacuí, que abriga dentro da área municipal a Usina Hidrelétrica de Itaúba, a 

maior do Estado, a qual distribui energia para várias regiões, entre estas a cidade de 

Santa Maria, Alegrete, Passo Real e Canoas, sendo considerada além da agricultura 

e da pecuária uma grande arrecadadora de impostos para o município; Arroio 

Ferreira, Arroio Redomona, Arroio Taquarianos e o Arroio Felisberta, que são cursos 

intermediários de grande importância para o abastecimento de água e 

desenvolvimento das atividades agropecuárias do município. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 1993).  

O processo de ocupação e colonização das terras de Pinhal Grande ocorreu 

ao longo do século XIX e XX, inicialmente por portugueses e paulistas e, mais tarde, 

por imigrantes italianos. Anteriormente, estas terras pertenciam à Coroa espanhola e 

eram habitadas por índios que vagavam pelos campos e matas na região e por 

jesuítas, bandeirantes e espanhóis. (COSTA, 2007). Estes povos foram 

responsáveis pela formação histórica, econômica e social do atual município.  

 O povoamento efetivo ocorreu primeiramente por imigrantes, sob interesse 

do governo português, pois estas terras encontravam-se devolutas, praticamente 

desabitadas. Como salienta Pegoraro (2013, p. 59), “o povoamento foi feito levando 

em consideração a motivação econômica”. Isto levou, a partir de 1801, paulistas a 

capturar animais selvagens no sul do País para comercializar, pois o gado 

apresentava-se como uma mercadoria de grande valor.  

Com a conquista das regiões das Missões no sul do País e a distribuição de 

sesmarias, intensificou-se a imigração de bandeirantes paulistas com alguns 
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escravos, dando início a formação de estâncias que eram formadas por grandes 

extensões de terras. Estas estâncias localizavam-se nas terras próximas a atual 

Fazenda do Sobrado e formavam grandes fazendas que tinham a pecuária como 

principal atividade. (COSTA, 2007). A atividade pecuarista e a formação das 

estâncias foram, em um primeiro momento, responsáveis pela formação do espaço 

rural e pelo desenvolvimento da média e grande propriedade do município de Pinhal 

Grande.   

Entre 1917 e 1918, descendentes de imigrantes italianos que chegaram à 

região Central do Estado vieram a povoar e desenvolver o cultivo da terra. 

(SAQUET, 2003). Quando chegaram, vindo da Colônia Italiana Silveira Martins, 

estabeleceram-se sob as áreas de mato que ainda encontravam-se praticamente 

desabitadas. Costa (2007, p. 87) salienta que “na margem direita do Jacuí havia 

terras do Estado. A zona era escassamente povoada por lusos. Havia, porém, uma 

grande e rica extensão de matos que jazia despovoada. Lindos capões de esbeltos 

pinheirais”.  

Estas áreas que possuíam relevo movimentado e muita mata apresentavam-

se impróprias para o desenvolvimento da pecuária que estava sendo desenvolvida 

pelos primeiros povoadores que se encontravam estabelecidos nesta região.  No 

entanto, foram vendidas aos imigrantes italianos que queriam novas oportunidades e 

procuravam novas terras para cultivar.  

Com a chegada dos italianos, as matas foram desbravadas e transformadas 

em pequenas lavouras, pois cada família possuía pouca extensão de terras. 

“Valorizavam a terra, desenvolvendo um entendimento sobre seu uso e cultivo que 

diferenciava dos grandes proprietários rurais”. (COSTA, 2007, p. 89). Estes 

imigrantes praticavam a policultura, adaptada às condições do relevo, com uso 

intensivo da mão de obra familiar no desempenho das atividades.  

Os imigrantes contribuíram, através das relações de trabalho, ao longo da 

evolução histórica do município, para a organização e/ou reorganização espacial do 

espaço rural que, de acordo com as distintas formas de relevo, acesso à terra e ao 

capital, proporcionaram uma diferenciação produtiva que pode ser visualizada na 

atualidade, através do predomínio das pequenas e médias propriedades familiares.  

Pegoraro (2013, p. 59) ressalta que “quando o distrito de Vila Rica (atual 

município de Júlio de Castilhos) emancipou-se, houve uma divisão administrativa em 

3 distritos: o distrito de Pinhal Grande ficava em seu 1º distrito”. Esta região era 
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formada por várias fazendas ao norte e, ao sul, as matas, destacando-se os 

pinheirais na costa do rio Jacuí.   

Em 20 de março de 1992, com uma área de 477,39 Km², foi criado o 

município de Pinhal Grande. Antes de sua emancipação, pertenceu ao município de 

Júlio de Castilho e ao município de Nova Palma. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINHAL GRANDE, 1993).  

Segundo o IBGE, Pinhal Grande possuía, quatro anos após sua emancipação 

política, uma população total estimada de 4.358 habitantes, estando 73% 

concentrados na área rural e 27% na área urbana. No decorrer do tempo, a 

distribuição populacional sofreu grandes alterações, conforme demonstra a Tabela 

1. 

 
Tabela 1 - Distribuição da população total, urbana e rural no município de Pinhal 

Grande/RS  
 

Ano  Total Urbana (%) Rural (%) 

1996 4.358 27 73 

2000 4.725 19 81 

2006 4.899 39 61 

2010 4.471 42 58 

2016  4.552* - - 

  
  Fonte: Censo Demográfico do IBGE, 2000 e 2010. Contagem da população/ IBGE 1996 e 2006. 
  Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 
  *População estimada. 
 

Os dados demonstram que a população residente da área rural vem 

diminuindo e, consequentemente, está ocorrendo uma nova reorganização espacial 

no campo. No entanto, é importante salientar que esta classificação “urbano” e 

“rural” refere-se à moradia da família e não às atividades por elas desenvolvidas. 

Assim, existem famílias que, mesmo residindo no perímetro urbano, desenvolvem 

atividades agrícolas ou não agrícolas no espaço rural.  

Com base nos dados da Tabela 1 pode-se inferir que o processo de êxodo 

rural encontra-se presente no município e está associado a diversos fatores, como a 

modernização da agricultura, os fatores climáticos, estruturais, econômicos e sociais, 
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que contribuíram para a descapitalização dos agricultores familiares e para o 

crescimento desordenado do meio urbano.  

A organização do espaço agrário pinhalgrandense, desde a colonização, 

apresentou uma estrutura fundiária concentradora, reproduzindo as características 

da estrutura agrária brasileira. Estruturou-se, desde o início, a partir do predomínio 

das médias e grandes propriedades ao norte, dominando uma grande extensão 

territorial e das pequenas unidades produtivas ao sul, ocupando uma pequena 

extensão de terras.  

Em virtude desta dicotomia, o setor agropecuário, principal atividade da 

dinâmica econômica local, desenvolve-se vinculado:  

a) ao predomínio de unidades produtivas familiares em áreas de minifúndios e 

pequenas propriedades. Entre estas, podem-se destacar a presença das 

propriedades familiares dedicadas ao cultivo de produtos como o milho e o feijão, 

com baixo grau de integração aos mercados locais e regionais e a produção do 

fumo, integrando o agricultor familiar aos setores industriais nacionais e globais. 

Entre esta categoria de agricultores também se destacam os que vêm diversificando 

a produção através da inserção de outras atividades produtivas e não produtivas, 

como hortifrutigranjeiros, piscicultura, gado leiteiro e de corte, produção de queijo, 

pão, bolachas caseiras entre outros.   

(b) pela produção da lavoura monocultora de soja, trigo e da pecuária 

extensiva, realizada em pequenas propriedades familiares e em médias e grandes 

propriedades empresariais. 

Considerando a dinâmica regional e a diversidade de formas de organização 

do espaço rural de Pinhal Grande, optou-se por restringir o foco de análise ao 

estudo das atividades realizadas no âmbito da agricultura familiar, representada por 

agricultores minifundiários e pequenos proprietários que utilizam predominantemente 

a mão de obra familiar e que vem contribuindo para o desenvolvimento econômico 

do município, cujo setor industrial é incipiente.  

 

5.2 ORGANIZAÇÃO E/OU REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE PINHAL GRANDE DE 1993-2017 

 

A organização do espaço agrário do município está estruturada através da 

presença de duas categorias distintas de agricultores: os agricultores capitalizados, 
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ou seja, aqueles detentores de capital e da posse da terra; e os pequenos 

agricultores que desenvolvem suas atividades agrícolas em áreas de pequenas 

propriedades. Na primeira categoria social, tem-se o predomínio de agricultores 

familiares e não familiares integrados no modo de produção voltado ao agronegócio. 

Na segunda, salienta-se o agricultor familiar que se apresenta dependente 

economicamente do agronegócio e que possui atividades destinadas também ao 

autoconsumo da família com venda do excedente11.   Pinhal Grande está organizado 

a partir de 20 localidades, sendo que uma delas é formada por uma área de 37 lotes 

de assentamentos de Reforma Agrária.  (MAPA 2). 

 

Mapa 2 - Localidades do município de Pinhal Grande/RS 
 

 
 
 Fonte: Plano Diretor Municipal, Software: QGIS 2.14.12.  
 Org.: RIZZATTI, M. (2017).  
 

                                                           
11 No entanto, esta pesquisa analisa a organização do espaço rural a partir do trabalho familiar, 
estando o agricultor integrado ou não aos mercados.   
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Entre as localidades rurais, atualmente 928 estabelecimentos destinam suas 

atividades à agropecuária. (EMATER, 2016).   

Com base nos dados do Censo Agropecuário dos anos de 1995 e 2006, 

observa-se que a maior parte dos estabelecimentos agropecuários de Pinhal Grande 

possuía até 50 hectares. Tal classificação demonstra que a estrutura fundiária do 

município segue a mesma organização do Estado do Rio Grande do Sul que, do 

total dos estabelecimentos agropecuários em 2006, 85,8% possuíam menos de 50 

hectares. (TABELA 2). 

 

Tabela 2 - Estrutura das propriedades de Pinhal Grande/RS do ano de 1995 e 2006 
 

    
Fonte: Censo agropecuário do IBGE 1995, 2006. 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).  

 

Analisando a distribuição das terras no ano de 1995, visualiza-se que as 

áreas de pequena propriedade concentravam 91,5% dos estabelecimentos 

agropecuários e abrangiam 46,2% da área territorial do município.  

Deste modo, 8,5% das propriedades agrícolas formavam as médias e 

grandes propriedades, contemplando 53,8% da área territorial. Em 2006, visualiza-

se que estes dados não sofreram significativas alterações.  (TABELA 2).  

 
Grupo de área total 

(ha) 

1995 2006 

Estabelecimento 
agropecuário % 

Área  
% 

Estabelecimento 
agropecuário % 

Área  
% 

1 a menos de 5  7,28 0,46 9,42 0,52 
5 a menos de 10  10,92 1,45 10,12 1,47 

10 a menos de 20  20,59 5,37 25,81 7,42 

20 a menos de 50  41,18 24,18 38,49 23,45 

50 a menos 100  11,48 14,71 7,91 11,11 

100 a menos de 200  5,74 15,12 4,53 12,83 

200 a menos de 500 1,40 8,76 2,09 11,62 

500 a menos de 1000 0,80 11,77 1,16 18,44 

Mais de 1000 0,56 18,19 0,35 13,14  

Produtor sem área 0,05 - 0,12 - 

Total 100 100 100 100 
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Observando-se os dados contidos na Tabela 2, pode-se afirmar que, ao longo 

dos onzes anos, um dos desafios apresentados para o desenvolvimento das 

atividades agrícolas nas propriedades familiares é a pequena extensão territorial. 

Assim, se for considerada a definição dada pela Lei Federal nº 8.629/1993, 

que destaca que a pequena propriedade é o imóvel rural de área compreendida 

entre de 1 (um) a 4 (quatro)  módulos fiscais; e a Instrução Especial/ INCRA nº 20 de 

28 de maio de 1980,  que estabelece que o módulo fiscal de Pinhal Grande equivale 

a 35 hectares, pode-se afirmar que, em 2006, 92% das propriedades do município 

estão enquadradas na definição de “pequena propriedade”  e são administradas por 

agricultores familiares  que possuem estabelecimentos agropecuários com até 140 

hectares. (GRÁFICO 1). 

 

Gráfico 1 - Estabelecimentos agropecuários familiares e não familiares de Pinhal 
Grande/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Censo Agropecuário do IBGE (2006). 
 Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 
Comparando-se os dados da Tabela 2 com os da pesquisa de campo 

expostos pela Tabela 3, pode-se inferir que a organização da estrutura fundiária de 

Pinhal Grande permanece atualmente concentrada, pois a maior parte dos 

agricultores familiares possui até 50 hectares, ou seja, uma pequena área territorial, 

o que muitas vezes inviabiliza o desenvolvimento das atividades agrícolas no 

estabelecimento e a permanência da família no campo.  

92%

8%

Agricultura familiar

Agricultura não
familiar
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Atualmente, tendo como base os dados do Sistema de Cadastro Ambiental 

Rural (SICAR, 2017), dos 928 imóveis rurais registrados, 881 possuem até 4 (quatro) 

módulos fiscais, demonstrando que as áreas de pequenas propriedades vêm 

aumentando no município. 

 
Tabela 3 - Estrutura fundiária das propriedades familiares do município de Pinhal 

Grande/RS, 2017 

 

Área total da propriedade (hectares) propriedades familiares % 

1 a menos de 5  13 7,8 

5 a menos de 10 12 7,2 

10 a menos de 20  37 22 

20 amenos de 50  68 41 

50 a menos de 100 33 20 

100 a menos de 200 3 2 

Total de Entrevistados 166 100 

 
Fonte: Trabalho de campo (2017).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 
 
 

Diante dos dados apresentados pela Tabela 3 e pelo SICAR, é possível inferir 

que a estrutura fundiária de Pinhal Grande está organizada de forma desigual, 

sendo que as pequenas propriedades, nas quais predomina a agricultura familiar 

voltada para diversificação das atividades produtivas, estão distribuídas no maior 

número de estabelecimentos agropecuários, porém abrangem a menor área 

territorial do município. Isto impossibilita, ao agricultor familiar o desenvolvimento das 

práticas agrícolas, sua integração com os diferentes tipos de mercados e sua 

participação no desenvolvimento da economia do município.   

Em contrapartida, os agricultores das médias e grandes propriedades são 

detentores da maior área territorial, apresentando-se integrados ao sistema 

mercantil, contribuindo para o maior desempenho do setor agropecuário na 

economia local. Esta estruturação fundiária concentradora não é um processo 

recente, mas, como destaca Silva (1981) caracterizou-se desde a formação da 

estrutura fundiária brasileira através da concentração da propriedade da terra e a 

coexistência do binômio latifúndio-minifúndio. Isto demonstra que a organização da 

estrutura fundiária nestas propriedades atualmente apresenta resquícios das marcas 
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históricas, demonstrando que a distribuição das sesmarias que ocorreu nesta região 

ainda está presente no município, pois a presença da concentração fundiária é um 

fator relevante na organização do espaço agrário. (TABELA 3).  

Esta organização espacial, segundo Brum (1988), é reflexo do processo de 

modernização conservadora da agricultura brasileira que, após a década de 1960, 

visou o aumento da produção e da produtividade agropecuária, a partir do 

desenvolvimento tecnológico, não alterando sua estrutura agrária e com foco para a 

implantação da empresa capitalista. 

Esta organização do espaço rural é resultado das formas de utilização das 

terras no município que se encontram voltadas para o desenvolvimento das 

atividades produtivas. Neste sentido, o Censo Agropecuário de 1995 e 2006 

demonstra o predomínio da lavoura temporária, sendo que esta vem conquistando, 

ao longo desses anos, mais de 90% da extensão territorial do município. (TABELA 

4).  

 

Tabela 4 - Utilização das terras em Pinhal Grande/RS de 1995 e 2006 
 

Utilização das terras em hectares 1995 2006 

Lavoura permanente 306 130 

Lavoura temporária 13.730 20.778 

Pastagens naturais  14.595 8.490 

Pastagens plantadas 1.842 443 

Matas e florestas naturais 3.382 6.270 

Matas e florestas plantadas 369 227 

Terras em descanso e inaproveitadas 2.264 1.458 

Outras* - 618 

  
Fonte: Censo Agropecuário (1995, 2006).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 
*Benfeitorias, tanques, açudes e caminhos. 

 

O crescimento significativo apresentado pelo desenvolvimento das culturas 

temporárias está diretamente relacionado à diminuição das áreas de pastagem 

naturais e da pouca presença das áreas de pastagens plantadas e das lavouras 

permanentes, o que comprova a expansão da agricultura no município. Há que se 

destacar que a expansão da lavoura temporária de Pinhal Grande está diretamente 
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relacionada à produção da soja, a qual abrange a maior área territorial12 do 

município. 

No que diz respeito à utilização das terras nos estabelecimentos 

agropecuários familiares no município de Pinhal Grande em 2017, a Tabela 5 

demonstra que há o predomínio da lavoura temporária, pois 93% dos agricultores 

familiares destinam suas terras para o desenvolvimento desta lavoura.  

 
Tabela 5 - Utilização das terras nos estabelecimentos agropecuários familiares em 

Pinhal Grande/RS, 2017 
 

 
Hectares 

Número de estabelecimentos agropecuários familiares com: 
Lavoura 

permanente 
Lavoura 

Temporária 
Pastagem 
plantada 

 
Campo 

Matas 
plantadas 

Áreas de 
florestas 

0 20 11 122 30 120 16 
0,01- 1 131 - 7 10 37 20 
1,01-5 15 28 24 70 7 68 
5,01-20 - 90 11 55 2 55 
21,01-50 - 28 2 1 - 7 
51,01-100 - 9 - - - - 
Total 166 166 166 166 166 166 
 
Fonte: Trabalho de campo (2017).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 

No entanto, é possível identificar, também, que a maioria dos 

estabelecimentos agropecuários familiares possui entre 5 a 20 hectares de lavoura 

temporária. À medida que a área produzida por esta lavoura vai aumentando, vai 

diminuindo a participação do agricultor familiar, demonstrando que o fator “terra” é 

um dos desafios diante do desenvolvimento da propriedade familiar no referido 

município. Em relação às áreas de pastagens plantadas e às áreas de campo, 

responsáveis pela efetivação da pecuária nos estabelecimentos agropecuários 

familiares, observa-se que a utilização de áreas próprias para as pastagens não se 

caracteriza entre esta categoria, pois esta cultura é consorciada com a soja 

ocupando o mesmo espaço. Já as áreas de campo são identificadas em 82% destes 

estabelecimentos. No entanto, 42% destinam apenas de 1,1 a 5 hectares para esta 

finalidade. A pouca participação destas áreas justifica-se em virtude da pequena 

extensão territorial das propriedades e pela abrangência das culturas temporárias, 

principalmente a soja, que vem inserindo-se entre as propriedades familiares.  

                                                           
12 Área territorial do município de Pinhal Grande 477, 39 Km².  
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Com relação à lavoura permanente, buscou-se verificar sua participação entre 

os estabelecimentos agropecuários familiares. Constatou-se que 79% reservam um 

pequeno percentual de suas terras para esta finalidade. A inexpressiva participação 

das culturas permanentes justifica-se pela expressiva participação das culturas 

temporárias e do desenvolvimento da pecuária, o que leva, muitas vezes, o 

agricultor familiar que possui poucas terras a se desfazer das áreas de culturas 

permanentes para expandir a produção destas atividades.  

No que se refere à organização das atividades nos estabelecimentos 

agropecuários, a responsabilidade pela administração é realizada pelo proprietário. 

(TABELA 6).   

 

Tabela 6 - Utilização das terras em Pinhal Grande/RS de 1995 e 2006 por condição 
do produtor 

 

 
Condição do produtor 

1995 2006 

Pessoal 
ocupado 

Nº 
Estab. 

Pessoal 
ocupado 

Nº 
Estab. 

Proprietário 2.021 640 1.790 709 

Arrendatário 72 29 88 45 

Parceiro 93 29 44 28 

Ocupante 44 16 110 48 

Assentados s/ titulação definitiva - - 74 37 

Produtor sem área                                - - 1 1 

Total  2.230 714 2.107 868 
 
Fonte: Censo Agropecuário (1995, 2006).   
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 

Esta afirmação é confirmada pelos dados do Censo Agropecuário de 1995, o 

qual demonstra que 90% das propriedades rurais do município eram de propriedade 

das famílias, absorvendo o maior número de pessoal ocupado nas atividades, 

ficando apenas 10% em posse de arrendatários, parceiros e ocupantes.   

No ano de 2006, observa-se que o número de estabelecimentos 

agropecuários administrado por proprietários, arrendatários e ocupantes 

apresentaram aumento. No entanto, se for analisado o aumento total do número de 

estabelecimentos agropecuários, que foi de mais de 16%, pode-se inferir que o 
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número de estabelecimentos administrados pelos proprietários apresentou uma 

queda de 5%.  

O aumento expressivo do número de arrendatários, isto é, do produtor que 

arrenda as terras mediante ao pagamento de uma quantia fixa em dinheiro ou em 

produtos está relacionado ao processo de modernização da agricultura no município 

e da expansão da produção da soja.  

Com relação ao aumento significativo do número de proprietários ocupantes 

(que exploram as terras públicas devolutas ou de terceiros e não paga pelo seu uso) 

refere-se, em grande parte, ao fracionamento das terras pelas famílias, em que os 

pais cedem aos filhos parte da propriedade sem título definitivo para explorar sem o 

pagamento pelo seu uso.  

A presença em 2006 dos estabelecimentos agropecuários sem titulação 

definitiva (o proprietário possui o direito de desenvolver as atividades no 

estabelecimento, mas não possui título de posse) está relacionada ao surgimento de 

uma área de Assentamento da Reforma Agrária no município com 37 lotes.  

Atualmente, esta área contempla 38 propriedades familiares.  

Tendo como base a pesquisa de campo, é possível inferir que a utilização das 

terras em Pinhal Grande segue a mesma estrutura apresentada pelos censos 

agropecuários de 1995 e 2006. (GRÁFICO 2).  

 

Gráfico 2 - Condição do produtor familiar em Pinhal Grande/ RS, 2017 

 

 
 
Fonte: Trabalho de campo, (2017).    
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 
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O Gráfico 2 demonstra a presença do proprietário nos estabelecimentos 

agropecuários familiares, seguido da presença do agricultor ocupante, que como já 

foi salientado, refere-se, neste caso, a ocupação das terras da família pelos filhos 

sem título definitivo.   

O inexpressivo número de agricultores familiares arrendatários em 2017, 

contradizendo os dados apresentados pelos Censos Agropecuários de 1995 e 2006, 

justifica-se pelo fato de que os 2% refere-se aos agricultores familiares que possuem 

terras somente arrendadas, demonstrando que esta condição não se destaca entre 

a agricultura familiar.   

No entanto, se for analisado o percentual de agricultores familiares que 

possuem terras próprias, mas que buscam o arrendamento, este dado alcança 

59,6%. Este aumento justifica-se pela inserção do agricultor familiar ao processo de 

capitalização da agricultura através da produção da soja, aderindo ao arrendamento 

de terras para expandir sua área plantada, visto que a compra torna-se inviável em 

virtude da valorização de seu preço.  A forma do arrendamento ocorre na maioria 

das vezes através de acordo verbal, em que o agricultor familiar arrenda a 

propriedade para o plantio da soja e como forma de pagamento pelo uso da terra 

planta a pastagem ao arrendatário para este no período do inverno utilizá-la para o 

pastoreio do gado.  

Quanto ao agricultor familiar que muitas vezes não possui condições 

financeiras para produzir e integrar-se aos mercados, isto faz com que eles acabem 

arrendando sua propriedade a terceiros, tornando-se mão de obra assalariada no 

setor primário e terciário do município. Isto demonstra que a pequena extensão 

territorial das propriedades familiares é um entrave para o desenvolvimento das 

atividades produtivas para o processo de reprodução do agricultor familiar.   

Diante desta condição do agricultor familiar, infere-se que a inserção da  

diversificação produtiva entre os estabelecimentos agropecuários apresenta-se 

como estratégias de desenvolvimento, contribuindo para geração de trabalho e 

renda para o espaço rural.  

O desenvolvimento das atividades nos diferentes segmentos produtivos 

(agricultura e pecuária) apresenta mão de obra diferenciados, tendo como base as 

distintas formas de organização dos estabelecimentos agropecuários.  

Neste sentido, conforme a Tabela 7, a mão de obra predominante é a familiar, 

sendo responsável por 91% e 88% da força de trabalho no ano de 1995 e 2006 
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respectivamente. Embora a mão de obra familiar predomine e se sobreponha a 

qualquer outra, a não familiar vem sendo utilizada em algumas propriedades, 

através do empregado temporário, permanente e parceiro. 

 

Tabela 7 - Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários no município de 
Pinhal Grande/RS, 1995, 2006 

 

Categoria 1995 2006 

Mão de obra Familiar 2.032 1.854 

Mão de obra não familiar 198 253 

Total  2.230 2.107 

 
 Fonte: IBGE: Censo Agropecuário (1995 e 2006).  

 Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).  

 

No ano de 2017, conforme dados coletados no trabalho de campo, observa-

se que a presença da mão de obra familiar destaca-se entre os estabelecimentos 

agropecuários familiares de Pinhal Grande, sendo esta responsável pelo 

desenvolvimento das atividades produtivas. (GRÁFICO 3).   

   

Gráfico 3 - Pessoal ocupado nos estabelecimentos agropecuários familiares em 

Pinhal Grande/RS, 2017 

 

 
     
   Fonte: trabalho de campo (2017).    
   Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 
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No entanto, o trabalho temporário vem sendo uma alternativa utilizada pelos 

agricultores familiares para complementar o trabalho familiar, visto que atualmente 

as famílias encontram-se organizadas na sua maior parte com a presença do casal, 

um filho e pessoas idosas. Deste modo, o agricultor familiar recorre ao trabalho 

temporário, ou seja, contrata com o pagamento diário por dia trabalhado pessoas da 

própria localidade ou da área urbana do município para trabalhar nos períodos de 

plantio e colheita da produção. 

Com relação ao trabalho permanente no desenvolvimento das atividades 

produtivas. conforme a Lei do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), sua presença é atendida em até 2 (dois) empregados. Na agricultura 

familiar de Pinhal Grande, esta modalidade de trabalho não se destaca entre as 

propriedades familiares, o que pode ser justificado pelo expressivo número do 

trabalho temporário e as exigências estabelecidas pela Lei de Previdência Social 

que restringe a aposentadoria ao trabalhador rural empregador.  

A presença do trabalho temporário na agricultura familiar no município 

também pode ser justificada pelo desenvolvimento de atividades não agrícolas pelo 

proprietário ou por um membro da família fora do estabelecimento agropecuário, 

sendo necessário repor esta mão de obra com o trabalhador temporário. 

Outra característica presente na agricultura familiar de Pinhal Grande é a 

presença do desenvolvimento de outras atividades de geração de renda fora do 

estabelecimento agropecuário. Com base no trabalho de campo, as atividades que 

se destacam são: trabalho assalariado (funcionário público) e trabalho temporário 

(plantio e colheita da soja), sendo estas realizadas por algum membro da família, 

que se desloca da propriedade durante o dia para trabalhar em outra atividade para 

complementar a renda familiar.   

Estas atividades, juntamente com a presença da aposentadoria e dos 

programas sociais, apresentam-se como outras fontes de rendas presentes na 

agricultura familiar.  

Conforme pode-se observar no Gráfico 4, além das atividades agropecuária, a 

renda proveniente da aposentadoria destaca-se como a principal entre as famílias, 

seguida dos programas sociais (bolsa-família). 

É importante salientar que estas fontes de rendas vêm contribuindo para a 

permanência do agricultor familiar no campo, visto que nas propriedades em que as 

atividades agropecuárias não eram diversificadas e que não possuíam outra fonte de 
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renda as famílias apresentavam condições precárias de sobrevivência no espaço 

rural, salientando que não possuíam interesse em permanecer na propriedade.  

 
Gráfico 4 – Outras fontes de rendas presentes na agricultura familiar em 2017 
 
 

 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017).    
Org.: DALLANÔRA, I. B., (2017). 
 

 

5.3 AS ATIVIDADES PRODUTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHAL 

GRANDE/RS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

O desenvolvimento da economia de Pinhal Grande é baseado no setor 

agropecuário, tendo a agricultura como principal atividade seguida da pecuária de 

forma secundária. Ambas são desenvolvidas, em sua maior parte, nos 

estabelecimentos agropecuários familiares, predominantes no município.  

Também tem destaque o comércio e a indústria, os quais são 

complementares no desenvolvimento econômico do município. Como a agricultura é 

a atividade predominante, ela é a responsável pelo desenvolvimento das atividades 

comerciais e industriais existentes no município. Salienta-se que essas atividades 

são fundamentais na dinâmica da economia local, pois seu declínio reflete tanto no 

setor rural como no urbano.  

0

10

20

30

40

50

60

Aposentadoria Programa Social Trabalho assalariado trabalho temporário



92 

 

As atividades produtivas no município com base nos Censos Agropecuários 

de 1995 e 2006 estão organizadas através das culturas temporárias e permanentes 

conforme foi destacado na Tabela 4.   

No que se refere aos produtos da lavoura temporária, a Tabela 8 demonstra 

um desequilíbrio em relação a produção dos diversos produtos desta lavoura no 

município.  

 

Tabela 8 - Principais produtos da lavoura temporária cultivados em Pinhal 

Grande/RS, 1993-2015 

 

   Culturas Área Plantada (ha) 

1993  1998 2003 2006 2011 2015 

Feijão 1.030 2.000 1.900 1.660 1.310 710 

Fumo 1.000 859 700 800 1.000 1.000 

Milho 3.200 4.000 3.500 3.700 1.800 820 

Soja 10.000 7.300 12.500 11.800 14.200 18.000 

Trigo 800 300 1800 1.680 1.700 1.000 

   
Fonte: Censo agropecuário do IBGE (2006) e produção agrícola municipal do IBGE (1993, 1998, 
2003, 2011 e 2015). 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).  

 

A soja apresentou crescimento de 80% em sua área plantada. Esta cultura é 

produzida por agricultores familiares e não familiares, em maior parte, na porção 

norte do município, área localizada na região de planalto, nas quais a potencialidade 

física, principalmente o solo, favorece a agricultura. Tal fato justifica o predomínio 

das médias propriedades neste espaço e a presença das culturas voltadas ao 

mercado interno e externo.    

Outra cultura da lavoura temporária é o trigo. Ela apresentou oscilações em 

sua área plantada ao longo do período analisado. Os anos de decréscimos na 

produção estão relacionados aos fatores climáticos e a substituição desta cultura 

pelas áreas de pecuária, visto que a triticultura gaúcha sofre concorrência com a da 

Argentina, perdendo espaço no mercado externo, o que se reflete diretamente no 

preço do produto e ocasiona o desestímulo de sua produção. 

  Com relação às demais culturas, como o feijão, o fumo e o milho, observa-se, 

ao longo do período em análise, a estagnação e diminuição de área plantada. Estes 
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cultivos são produzidos, na sua maior parte, nas pequenas propriedades familiares 

ao sul do município onde estão as áreas de relevo íngreme.  

O feijão é uma cultura que obteve declínio em sua produção. A diminuição na 

área plantada está relacionada à falta de uma política de preços para o produto e 

pela diminuição da mão de obra familiar.  

A produção do milho apresentou períodos de estagnação em sua área 

plantada, demonstrando nos últimos anos um decréscimo acentuado. Tal fato é 

justificado por instabilidades climáticas e pela expansão da soja, que vem 

conquistando áreas para seu plantio entre os pequenos proprietários. 

O fumo é a cultura que predomina ao sul e sudeste do município. Sua 

produção mantém-se nas áreas de pequenas propriedades, sendo considerada a 

principal cultura geradora de renda para o agricultor familiar.  

Considerando a produção e a produtividade dos principais produtos da 

lavoura temporária, estes também demonstram oscilações. (TABELA 9).  

A soja e o milho destacam-se, apresentando aumentos significativos, 

enquanto que as demais culturas demonstram oscilações e decréscimos. Isto se 

justifica pelo fato das primeiras culturas serem produzidas nas áreas em que o 

processo de modernização da agricultura está mais presente, ou seja, ao norte do 

município.   Estas culturas são produzidas através do trabalho mecanizado e do uso 

de adubos, corretivos, fertilizantes e sementes melhoradas (transgênicas). O solo 

recebe cobertura vegetal nos períodos entre safras e reposição de calcário para a 

correção da acidez, contribuindo para o aumento da produção e da produtividade.    

Há que se destacar que o processo de modernização do espaço rural de 

Pinhal Grande seguiu a mesma estrutura da modernização da agricultura do 

Planalto Gaúcho que ocorreu após 1970. (BRUM, 1988). A expansão das lavouras 

monocultoras ocorreu através da incorporação do “pacote tecnológico” que 

contemplava um conjunto de técnicas inovadoras, baseadas no uso de insumos 

agrícolas modernos, máquinas, equipamentos, implementos, fertilizantes, defensivos 

e pesticidas.  

Neste contexto, a agricultura desenvolveu-se com o objetivo de produzir para 

abastecer a indústria através da-matéria prima, que neste caso é a “soja” e, ao 

mesmo tempo, transformou-se em um importante mercado para as máquinas e 

insumos produzidos pela indústria. Esta inter-relação da agricultura com a indústria é 

o que Brum (1988) destaca como “industrialização da agricultura”.  
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Tabela 9 - Produção e quantidade produzida dos principais produtos da lavoura temporária cultivados em Pinhal Grande/RS, 1993, 
1998, 2003, 2016, 2011 e 2015 

 

 
Fonte: Censo agropecuário do IBGE 2006 e produção agrícola municipal do IBGE (1993, 1998, 2003, 2011, 2015). 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).  

 

  

  Culturas 

Produção (t.) Produtividade Kg/ha 

1993 1998 2003 2006 2011 2015 1993 1998 2003 2006 2011 2015 

Feijão 1.215 1.650 1.516 2.790 1.965 765 1.179 825 930 1.743 1.500 1.366 

Fumo 1.800 1.105 1.008 1.472 2.300 1.275 1.800 1.300 1.440 1.840 2.300 1.500 

Milho 7.600 12.000 14.700 13.320 7.200 5.312 2.400 3.000 4.200 3.600 4.000 6.478 

Soja 21.000 17.520 35.000 26.904 38.340 63.030 2.100 2.400 2.800 2.280 2.700 3.502 

Trigo 720 360 4.860 907 6.120 1.995 900 1.200 2.700 539 3.600 2.100 
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No ano de 2017, conforme a amostragem pesquisada há o predomínio das 

atividades agropecuárias entre os estabelecimentos agropecuários familiares, sendo 

que, dos 166 agricultores entrevistados, 156 desenvolvem a agricultura, tendo a 

pecuária consorciada de forma extensiva.  

O desenvolvimento dos principais produtos da lavoura temporária nas 

propriedades familiares encontra-se diretamente organizado de acordo com a 

extensão das propriedades. (TABELA 10).   

Como se pode visualizar, as culturas do fumo, do feijão e do milho abrangem 

os estabelecimentos agropecuários familiares que possuem até cinco hectares. No 

entanto, a produção destas culturas encontra-se espacializada no maior número de 

localidades do município. (MAPA 3).  

 
Tabela 10 - Produtos da lavoura temporária cultivados nos estabelecimentos 

agropecuários familiares de Pinhal Grande/RS em 2017 
 

Área 

produzida 

(hectares) 

Número de estabelecimentos agropecuários com: 

Fumo Soja Feijão Milho Trigo Aveia branca 

Azevém 

0-5 85 7 80 120 1 - 

6-10 - 20 - 9 - - 

11-20 - 20 - 2 3 - 

21-50 - 27 - - 1 3 

51-80 - 6 - - 1 1 

81-100 - 2 - - - 1 

101-150 - 3 - - - - 

Mais 150 - 3 - - - 1 

 
Fonte: Trabalho de campo (2017).    
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 

À medida que vai aumentando a área destinada à produção das culturas 

temporárias, observa-se que o fumo, o milho e o feijão não são mais visualizados 

entre os estabelecimentos agropecuários familiares, pois suas áreas são 

substituídas pelo cultivo da soja. 

A soja está presente entre os estabelecimentos que possuem de 6 a 50 

hectares, apresentando-se como a principal lavoura comercial, visto que neste 

intervalo de área é quase inexistente a produção de outras culturas temporárias 

(somente milho, trigo e azevém), demonstrando que o agricultor familiar vem 

reservando exclusivamente sua propriedade para a produção deste cultivo no 
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período do verão, em detrimento das demais. No inverno as terras são divididas 

para os cultivos do trigo, aveia e/ou azevém. 

Quando a área produzida ultrapassa os 50 hectares, observa-se a presença 

dos estabelecimentos agropecuários familiares que produzem somente a soja com 

exceção de um estabelecimento com trigo e três com aveia e/ou azevém e a aveia 

e/ou azevém. A presença da produção da soja em áreas maiores (na parte norte do 

município) ocorre em virtude da presença do relevo plano, conforme já foi salientado 

e a adesão do agricultor familiar ao sistema de arrendamento. Este último vem 

crescendo no munícipio em virtude da valorização desta cultura.     

O Mapa 3 permite visualizar a espacialização da produção do espaço agrário 

do município, através das principais culturas da lavoura temporária em 2017.       

 
Mapa 3 - Produção do Espaço Agrário de Pinhal Grande/RS 

 

 
 
Fonte: Plano Diretor Municipal Software QGRS 2.14.12 e trabalho de campo (2017).  
Org.: RIZZATTI, M. (2017).  
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Analisando individualmente as culturas, a soja vem abrangendo uma grande 

extensão territorial, predominando nas localidades da Várzea, Medianeira, Rincão do 

Apell, São Cristóvão, Invernadinha, Dois Irmãos, Coxilhão dos Taquarianos, 

Coxilhão dos Costas, São José, Limeira, Rincão dos Salles, Assentamento do 

Sobrado e Três Passinhos. Sua produção vem expandindo-se significativamente ao 

longo dos anos. Percebe-se, também, que esta cultura assimilou áreas ocupadas ao 

norte do município tradicionalmente como espaço do milho e do trigo e, ao sudeste, 

vem pressionando a cultura do feijão que gradativamente vem apresentando 

diminuição em sua área plantada. (MAPA 4 E FOTOGRAFIA 1).  

 
Mapa 4 – Produção de soja no Município de Pinhal Grande/RS 
 

 
 
Fonte: Plano Diretor Municipal Software QGIS 2.18.15 e trabalho de campo (2017).  
Org.: RIZZATTI, M. (2017). 
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 Ao norte do município, a soja apresenta-se como principal geradora de renda 

e responsável pela integração da agricultura familiar na economia regional e 

nacional.  

Ao Sudeste, a produção da soja entre os estabelecimentos agropecuários 

familiares é motivo de preocupação entre os órgãos públicos municipais, pois muitos 

agricultores estão abandonando o plantio de culturas típicas da agricultura familiar, 

como o feijão e o milho, essenciais para a alimentação básica de suas famílias para 

destinarem sua pequena área de terra para a produção desta cultura. Além disso, o 

cultivo da soja requer um investimento muito alto, pois necessita de mecanização e 

de insumos desde o plantio até a sua colheita, levando-os, muitas vezes, ao 

endividamento da propriedade. (MAPA 4 E FOTOGRAFIA 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 1 - Produção de soja na localidade de Rincão do Appel/ Município de Pinhal Grande - RS 
Fonte: Trabalho de campo (2017). 
Org.: DALLANORA, I. B. (2017). 
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O trigo é uma planta que vem sendo cultivada por apenas 6 (seis) 

agricultores, ficando restrito sua produção ao sul da localidade do Rincão do Appel e 

em algumas propriedades isoladas nas localidades limítrofes. (MAPA 3 E 

FOTOGRAFIA 2). 

Destaca-se que esta cultura vem perdendo espaço entre as propriedades 

familiares, pois em virtude do declínio na produção e produtividade vem sendo 

substituída pela produção da canola e pela pecuária bovina.  

 

Fotografia 2 - Plantação de trigo na localidade de Rincão do Appel, município de Pinhal Grande, RS 
Fonte: Trabalho de campo (2017). 
Org.: DALLANORA, I. B. (2017). 
 

A canola é uma cultura que foi inserida recentemente em 4 (quatro) 

propriedades familiares de forma experimental. Sua inserção ocorreu em virtude do 
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seu rendimento superar o da triticultura e da possibilidade de poder ser consorciada 

com a cultura da soja.  

No entanto, esta cultura, em virtude de requerer um solo com alta fertilidade, 

uma adubação e condições climáticas adequadas no período da germinação, além 

de experiência na determinação do ponto de colheita, exige do agricultor familiar um 

esforço maior para sua produção. Aliado a estes fatores e a presença ainda de um 

mercado restrito na região para sua comercialização, os agricultores vem utilizando-

a como rotação de cultura, mas possuem expectativa de futuramente torná-la uma 

lavoura comercial.     

As culturas da soja, do trigo e da canola destacam-se entre as propriedades 

familiares ao norte do município com a presença do trabalho mecanizado e do uso 

intensivo de defensivos agrícolas e sementes melhoradas. No entanto, a soja, como 

já foi salientado, vem se expandindo entre as pequenas unidades produtivas, 

ocasionando uma nova reorganização espacial rural no município.  

O milho vem sendo cultivado por 79% dos estabelecimentos agropecuários 

familiares entrevistados. (TABELA 10 E FOTOGRAFIA 3).  

No entanto, 72% dos agricultores destinam apenas até cinco hectares de sua 

área para o cultivo desta cultura. Isto se justifica em virtude da pequena extensão 

territorial das propriedades e do baixo preço do produto no mercado regional e 

nacional, levando o agricultor nos últimos anos a produzir pequenas áreas 

consorciadas com a cultura do fumo, voltada para o autoconsumo e com venda 

apenas do excedente.  

Sua produção é visualizada entre os estabelecimentos agropecuários 

familiares localizados mais ao sul e sudeste do município. Ao norte do município, o 

milho abrange pequenas áreas não ocupadas pela cultura da soja e está 

diretamente voltado para produção de silagem para servir de alimento ao gado 

leiteiro. 

No que se refere à área destinada para o fumo, pode-se visualizar na Tabela 

10 que dos 166 estabelecimentos agropecuários familiares entrevistados, 85 

agricultores plantam esta cultura e destinam até 5 hectares de sua área para sua 

produção.  

Como a cada hectare são produzidos 10 mil pés de fumo, a média produzida 

pelos fumicultores locais é de 50 mil pés. Deste modo, pode-se inferir que a 
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pequena extensão territorial das propriedades familiares é um fator relevante para a 

produção desta cultura.   

 

 

 
Fotografia 3 - Produção de milho no Município de Pinhal Grande/RS 
Fonte: Trabalho de campo (2017). 
Org.: DALLANORA, I. B. (2017).  

 

O fumo é produzido nas localidades do Cerro Azul, Encruzilhada, Gringuinha, 

Rincão dos Basílios, Mãe Rainha, São José, Coxilhão dos Taquarianos, Coxilhão 

dos Costas, Passo do Jacuí, Espinharedo e Rincão da Várzea. Nestas localidades, 

há o predomínio de propriedades familiares minifundiárias que, acompanhadas pela 

presença do relevo íngreme, contribuem para que a fumicultura seja a atividade 

principal destas áreas, visto que é uma cultura que necessita do trabalho braçal, ou 

seja, utiliza totalmente da mão de obra familiar e não abrange uma grande extensão 

territorial. (MAPA 3 E FOTOGRAFIA 4). 

A produção do fumo é organizada a partir de contratos firmados entre 

agricultores familiares e as empresas fumageiras que controlam todo o processo, 
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desde a confecção das mudas até sua classificação. O custo de sua produção é 

financiado pela empresa, a qual é responsável pelo preço do produto. O principal 

mercado para a comercialização é o nacional. As empresas encontram-se 

concentradas nas cidades de Santa Cruz e Venâncio Aires, responsáveis pela 

dinamização da produção para o mercado externo, ou seja, para o mercado global.   

 

.  

Fotografia 4 - Produção de fumo no Município de Pinhal Grande/RS 
Fonte: Trabalho de campo (2017). 
Org.: DALLANORA, I. B. (2017). 
 
 

A fumicultura é uma atividade que apresenta muitos desafios aos agricultores 

familiares, pois os fatores climáticos, a perda da mão de obra familiar e as 

oscilações no preço do produto no mercado internacional vêm contribuindo, nos 

últimos anos, para que muitos produtores abandonem sua produção. 
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Para os agricultores familiares que possuem áreas de minifúndio ao sul e ao 

sudeste do município, a produção do fumo apresenta-se como uma alternativa 

produtiva para geração de renda no espaço rural, pois os cultivos do milho e do 

feijão encontram-se desvalorizados no mercado e novas alternativas produtivas 

ainda encontram-se pontuais no município.  

O feijão é um cultivo que nos últimos anos, apresentando diminuição na sua 

produção. Tal Fato é visualizado na Tabela 10, que demonstra que dos 166 

estabelecimentos agropecuários familiares entrevistados em apenas 80 é produzida 

esta cultura e sua produção é comercializada por apenas 50% destes produtores. 

Sua produção ocorre nas pequenas propriedades ao sul e sudeste do município, 

destacando-se nas localidades de Cerro Azul, Encruzilhada, Gringuinha, Rincão dos 

Bazílios e Mãe Rainha.  (MAPA 3).   

Os agricultores familiares salientaram que estão abandonando a produção do 

feijão, pois consideram esta cultura de alto risco, sendo o mesmo vulnerável às 

variações climáticas e também pelas grandes oscilações do produto no mercado, 

pois não há uma política de preço para sua comercialização. (FOTOGRAFIA 5).  

Os principais mercados para o feijão são a Cooperativa Agrícola Camnpal 

LTDA, a Cotrijuc e os atravessadores locais. No entanto, estas empresas trabalham 

seguindo a lógica do sistema capitalista, ou seja, quando há demanda do produto no 

mercado o preço é desvalorizado e quando há produção não se tem preço justo para 

o produto. Diante disto, o feijão encontra-se decrescendo em área plantada, pois 

para o agricultor familiar esta cultura não vem mais contribuindo para a geração de 

renda no meio rural.  

Atrelada à pouca demanda do feijão como produto para comercialização, esta 

cultura vem também perdendo espaço entre a agricultura familiar do município como 

cultivo de autoconsumo.  

Tal fato pode ser percebido nas palavras no agricultor A que diz: “eu não 

produzo o feijão nem para comer, pois dá muito serviço. Prefiro comprar vinte quilos 

de feijão que dá para o ano todo”. Pode-se perceber, pela colocação do agricultor, 

que culturas típicas da agricultura familiar estão cedendo sua área para a soja. 

Outro fator que contribui para a presença de uma agricultura familiar marcada 

por distintas organizações produtivas no município é a inserção de equipamentos 

modernos para acompanhar a evolução da modernização da agricultura.  
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Fotografia 5 - Produção de feijão no Município de Pinhal Grande/RS 
Fonte: Trabalho de campo (2017). 
Org.: DALLANORA, I. B. (2017). 

 

Em Pinhal Grande, o uso dos equipamentos e máquinas agrícolas é 

visualizado mediante a expansão da lavoura de soja. No entanto, dos agricultores 

familiares entrevistados, 68% utilizam em sua propriedade algum tipo de 

equipamento mecânico para o desenvolvimento das atividades produtivas.  

A distribuição dos maquinários e implementos agrícolas nas localidades onde 

é produzida a soja é mais expressiva, se comparado com as demais onde esta 

cultura não é cultivada.  

Analisando o Gráfico 5, visualizamos os principais equipamentos agrícolas 

presentes nos estabelecimentos agropecuários familiares. Entre estes, a frota de 

tratores é a mais expressiva (79 tratores), seguida das plantadeiras (58) e dos 

pulverizadores (54). Estes maquinários apresentam-se como os mais utilizados pelo 
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agricultor familiar na propriedade para o cultivo da soja, do milho, do feijão e, no 

caso do trator, também para o plantio e colheita do fumo.  

 
Gráfico 5 – Equipamentos agrícolas nos estabelecimentos agropecuários familiares 

de Pinhal Grande, RS, 2017 
 

 
 
Fonte: Trabalho de campo (2017). 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 

O reboque, a colheitadeira e o caminhão não possuem destaque nas 

propriedades familiares. Isto se justifica, pois a área plantada pelo agricultor familiar 

não é extensa, não compensando investimentos maiores nestes implementos. Por 

conta disto, ele terceiriza o serviço da colheita, pagando pelo serviço prestado por 

outros produtores, muitas vezes não familiares.    

Os outros implementos, como pé-de-pato, grade e caçamba plataforma são 

acessórios poucos utilizados pelos agricultores familiares na propriedade, em virtude 

do uso cada vez mais presente da prática de “plantio direto”.  

A tecnologia associada à presença do relevo plano contribui para que a parte 

norte do município apresente uma organização produtiva mais dinâmica. Por outro 

lado, é possível inferir que diante da atual organização produtiva presente nas 

pequenas propriedades rurais localizadas ao sul e sudeste, o agricultor familiar vem 

encontrando muitos desafios para permanecer no campo.  
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Diante das dificuldades encontradas, como a desvalorização das culturas 

tradicionais no mercado, a supervalorização dos insumos e defensivos agrícolas, a 

perda da mão de obra familiar, as instáveis condições climáticas e os altos impostos 

pagos, alguns agricultores familiares vêm buscando novas alternativas produtivas 

para diversificar a produção e permanecer com a propriedade familiar ativa. 

Existem, também, no município outras formas de utilização das terras. Neste 

sentido, paralela à agricultura, a pecuária é desenvolvida de forma secundária, 

contribuindo para o desenvolvimento da economia do município. Conforme a 

Produção Agrícola Municipal do IBGE de 1993,1998, 2003, 2011 e 2015 e do Censo 

Agropecuário de 2006, a pecuária bovina é a principal atividade pecuarista.   

De acordo com o Gráfico 6, entre o período de 1993 a 2005, o efetivo de 

bovinos no município apresentou decréscimo de 40%. A partir de 2015 e 2016, 

observa-se que a pecuária bovina apresenta aumento, alcançando 18.362 cabeças 

no ano de 2015, fato este que não se concretiza no ano seguinte, pois a pecuária 

apresenta um pequeno decréscimo.   

 

Gráfico 6 - Efetivos de bovinos no município de Pinhal Grande nos anos de 1993, 
1998, 2003, 2006, 2011, 2015, 2016 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Produção Agrícola Municipal do IBGE (1993,1998, 2003, 2011, 2015 e 2016) e Censo 
Agropecuário (2006).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 
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A diminuição da pecuária bovina está diretamente relacionada à valorização 

da soja no mercado externo, à desvalorização do preço do leite e da falta de 

estrutura necessária para o ordenhamento e armazenamento correto deste produto, 

o que levou muitos agricultores a abandonar esta atividade e cederem suas áreas 

para a cultura da soja, que tem apresentado crescimento significativo e renda 

garantida aos agricultores. 

Atualmente, a pecuária bovina vem perdendo espaço entre os 

estabelecimentos agropecuários, sendo desenvolvida paralela ao cultivo da soja, 

ambas ocupando a mesma área territorial. 

Nos estabelecimentos agropecuários familiares, a atividade pecuarista vem 

contribuindo para diversificação produtiva e agregação de renda no espaço rural. 

Além da pecuária bovina, os efetivos de ovinos e suínos vêm sendo desenvolvidos.   

Estas potencialidades produtivas juntamente com as demais serão analisadas 

e problematizadas no próximo capítulo.   
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6 AGRICULTURA FAMILIAR EM PINHAL GRANDE: POTENCIALIDADES E 

DESAFIOS 

 

O presente capítulo apresenta as principais potencialidades produtivas 

presentes na agricultura familiar do município. Neste sentido, buscou-se identificar 

em quais localidades estas atividades estão contribuindo para a dinamização da 

agricultura familiar, bem como os desafios encontrados pelo agricultor familiar para 

desenvolverem-nas na propriedade.    

Conforme já foi salientado, a agricultura familiar em Pinhal Grande é uma 

categoria responsável pelo processo de produção de produtos destinados ao 

autoconsumo, ao consumo local, regional, nacional e global. Ela vem assumindo 

uma grande relevância, não só para a economia do agronegócio, mas também para 

a economia do município. Sua importância social é bastante notória, seja pelo perfil 

dos produtores e pela grande capacidade de produção de alimentos para o consumo 

interno e para o abastecimento da população urbana, seja pela geração de renda e 

emprego no espaço rural.  

No entanto, as culturas comerciais, como a soja e o trigo plantadas ao norte, 

o feijão, o milho e o fumo ao sul e sudeste não estão mais respondendo às 

necessidades dos agricultores nas propriedades familiares. Deste modo, além 

destas atividades agrícolas, a participação da agricultura familiar está também 

representada pelas potencialidades e/ou alternativas produtivas que vêm sendo 

desenvolvidas no município, visando à diversificação da produção e o aumento da 

renda familiar. 

Estas potencialidades encontram-se representadas através da pecuária de 

corte, pecuária leiteira, piscicultura, hortifrutigranjeiros e outras atividades produtivas 

nas 20 localidades do recorte espacial em foco.   

 

6.1 POTENCIALIDADE PRODUTIVA: PECUÁRIA DE CORTE  

 

 A pecuária de corte está sendo desenvolvida de forma sucessória em 95% 

dos estabelecimentos agropecuários familiares entrevistados. No entanto, 71% dos 

agricultores comercializam sua produção. Esta atividade, além de servir de alimento 

para o consumo da família, também agrega maior renda à propriedade. Sua 

organização ocorre através do efetivo de bovinos, suínos e ovinos. 
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 Dos agricultores familiares entrevistados, 113, ou seja, 68% desenvolvem a 

pecuária bovina, sendo esta a principal atividade pecuarista nos estabelecimentos 

agropecuários familiares do município. No entanto, em 47 propriedades os 

produtores possuem de 0 a 10 cabeças de gado. Entre os efetivos, destacam-se os 

animais necessários para o trabalho na agricultura e para o consumo da família, não 

havendo comercialização. (TABELA 11).  

 

Tabela 11 - Efetivos da pecuária de corte nos estabelecimentos agropecuários 
familiares pesquisados em Pinhal Grande/RS, 2017 

 

Número de 
cabeças 

N° 
estabelecimentos 

agropecuários 
familiares com 

bovinos 

N° 
estabelecimentos 

agropecuários 
familiares com 

ovinos 

N° 
estabelecimentos 

agropecuários 
familiares com 

suínos 

0-10 47 5 89 

10-20 33 12 11 

20-30 18 8 5 

30-40 6 6 3 

40-50 4 2 1 

50-100 1 2 1 

Mais de 100 4 - - 

TOTAL 113 35 110 

 
Fonte: Trabalho de campo, (2017).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017). 

 

De acordo com as informações coletadas no trabalho de campo, a pecuária 

bovina de corte, cuja finalidade é a comercialização, desenvolve-se em 66 

estabelecimentos agropecuários familiares, ou seja, em 40% dos entrevistados. 

Nestas, os agricultores possuem mais de 10 cabeças de bovinos e, além da 

produção para subsistência, destinam o excedente para comercialização. (TABELA 

11).   

Esta atividade encontra-se inserida principalmente nas localidades do São 

Cristóvão, São José, Mãe Rainha, Rincão dos Salles, Invernadinha, Dois Irmãos, 

Rincão da Várzea, Rincão do Appel, Rincão dos Basílios, Cerro Azul e Encruzilhada. 

(MAPA 5). Como é consorciada com a agricultura e como os agricultores familiares 
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não dispõem de grande área territorial, percebe-se que o número de efetivos 

bovinos não é numeroso entre as propriedades. Assim, podemos identificá-la como 

uma potencialidade produtiva, pois vem contribuindo para a geração de renda entre 

as propriedades familiares.  

 Os suínos ocupam a segunda posição entre os efetivos da pecuária no 

município. Dos 110 estabelecimentos agropecuários familiares que desenvolvem a 

suinocultura, em 89 deles, ou seja, 81% estão voltados para o autoconsumo da 

família. No entanto, em menos de 20% das propriedades familiares os agricultores 

possuem acima de 10 efetivos. Estes comercializam o excedente a nível local, 

principalmente para moradores da área urbana do município. (TABELA 11). 

É nas localidades de Rincão da Várzea, Rincão do Appel, Cerro Azul, 

Encruzilhada, Assentamento do Sobrado, Mãe Rainha, Coxilhão dos Taquarianos 

que alguns agricultores familiares estão comercializando o suíno com a finalidade de 

gerar renda para família, principalmente em épocas do ano em que o agricultor não 

possui nenhuma cultura para comercialização. (MAPA 5).  

É possível inferir que a suinocultura é destinada prioritariamente para a 

subsistência das famílias. Entretanto, no trabalho de campo muitos agricultores 

familiares enfocaram que esta atividade é uma potencialidade que pode ser 

explorada no espaço rural, pois no município existe uma agroindústria de embutidos 

que se utiliza exclusivamente da carne suína, não podendo utilizar da matéria-prima 

local em virtude da falta do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), necessário para 

comercialização de produtos de origem animal.  Desta Forma, os órgãos 

administradores locais devem sanar esta dificuldade para que os agricultores 

possam desenvolver esta atividade com mercado certo.  

Outra potencialidade é a ovinocultura está sendo desenvolvida por 35 

estabelecimentos agropecuários familiares. O número de efetivos não se destaca 

entre as propriedades, ficando em torno de 30 cabeças. Os produtores salientaram 

que a carne ovina é destinada para o consumo da família, mas que também 

comercializam o excedente da produção no município. A produção da lã não é 

comercializada, sendo utilizada na propriedade. (TABELA 11).  

 Esta atividade é desenvolvida por agricultores familiares localizados nas 

regiões onde as condições do relevo são mais favoráveis para a reprodução dos 

cordeiros. As localidades produtoras de carne ovina em Pinhal Grande são: 
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Medianeira, Rincão do Apell, São Cristóvão, Três Passinhos, Rincão dos Salles, 

Dois Irmãos, Espinharedo, Inveradinha, São José e Encruzilhada. (MAPA 5). 

No ano de 2015, segundo dados fornecidos pela EMATER, foi criado no 

município o grupo de ovinocultores, com o objetivo de levar ao agricultor familiar o 

conhecimento técnico necessário para ampliar esta atividade no interior das 

propriedades familiares. A iniciativa é uma promoção do programa “Juntos para 

Competir” do SEBRAE/RS, SENAR-RS e FARSUL, realizado na Região Central do 

Rio Grande do Sul e que contemplava Pinhal Grande. Este projeto tinha como 

objetivo estimular a qualidade da gestão e manejo para criadores de ovinos em 

pequenas propriedades rurais, através de ações e atendimentos em grupos, levando 

ao produtor conhecimentos referentes à produção, manejo da lã e busca de 

mercado para a carne e lã ovina. No entanto, conforme depoimentos dos 

agricultores familiares, atualmente não estão sendo realizadas atividades dentro do 

programa.  

Em virtude de o município não possuir o SIM regulamentado, a 

comercialização ocorre em sua maior parte através da venda do “animal para o 

abate” em nível local e regional. A venda ocorre principalmente para moradores da 

área urbana do município, para o açougue local e para os atravessadores, que 

destinam a produção para os frigoríficos de municípios limítrofes.    

Destaca-se que de acordo com as informações do trabalho de campo a 

pecuária de corte salienta-se entre os estabelecimentos agropecuários familiares, 

seguida da pecuária leiteira. 
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 Mapa 5 - Potencialidade Produtiva- Pecuária de Corte  

 

Fonte: Plano Diretor Municipal; Trabalho de campo, (2017).  
Org.: RIZZATTI, M.; DALLANÔRA, I. B. (2017). 
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6.2 POTENCIALIDADE PRODUTIVA: PECUÁRIA LEITEIRA  

 

A pecuária leiteira apresenta-se como uma atividade relevante para o 

agricultor familiar no município. Conforme o trabalho de campo, 40 agricultores 

familiares estão desenvolvendo esta atividade nos estabelecimentos agropecuários. 

Este número, conforme a amostragem pesquisada, indica que 24% dos produtores 

utilizam esta atividade como geração de renda no espaço rural.   

Esta atividade encontra-se inserida em 16 de localidades do município e está 

representada a partir da produção do leite in natura para comercialização e do queijo 

colonial. (MAPA 6 e TABELA 12).  

 
Tabela 12 - Produção de leite e queijo colonial nos estabelecimentos agropecuários 

familiares no município de Pinhal Grande, RS, 2017  
 

Localidade Produtores de 
leite 

entrevistados 

Produção de 
leite (l./mês) 

Produção de 
queijo colonial 

(KG/mês) 

São Cristóvão 1 8.000 - 
Três Passinhos 1 7.000 - 
Rincão do Appel 5 55.900 80 
Medianeira 5 26.500 30 
Passo do Jacuí 1 3.500 - 
Rincão da Várzea 4 50.000 20 
Assentamento do 
Sobrado  

4 58.300 55 

São José 5 23.500 - 
Limeira 1 7.500 28 
Dois Irmãos 2 14.000 - 
Cerro Azul  2 3.500 126 
Encruzilhada 2 1.000 144 
Rincão dos Basílios 1 4.000 - 
Mãe Rainha 3 2.000 78 
Rincão dos Salles 1 800 30 
Espinharedo  2 900 - 

Total 40 226.400 591 
 
Fonte: Trabalho de campo (2017).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).  
  

As localidades do Assentamento do Sobrado, Rincão do Appel, Rincão da 

Várzea, Medianeira e São José destacam-se entre as demais localidades, 

produzindo 58.300 litros, 55.900 litros, 50.000 litros, 26.500 litros e 23.500 litros de 

leite in natura por mês, respectivamente. Nas quatros primeiras localidades, a 
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produção é destinada, em maior parte, para a comercialização, ficando o restante 

para ser transformado em queijo colonial, o qual é vendido apenas em nível local.  

Nas demais localidades, esta atividade encontra-se inserida em 1 (uma) a 3 

(três) propriedades familiares. Enquanto que em São Cristóvão, Três Passinhos, 

Passo do Jacuí, Espinharedo e Dois Irmãos os produtores produzem apenas o leite 

para comercialização, em Limeira, no Rincão da Várzea, no Rincão dos Basílios e 

na Mãe Rainha, além da comercialização, dedicam-se à produção do queijo colonial. 

As localidades do Rincão dos Salles, bem como as localidades de Cerro Azul e 

Encruzilhada que estão localizadas distantes dos demais centros produtores, o 

agricultor familiar não comercializa o leite, utilizando-o apenas para fabricação de 

queijo, o qual é comercializado em nível local e na área urbana do município.  

(TABELA 12).  

 Cabe ressaltar também que o desenvolvimento da pecuária leiteira requer 

investimentos altos e mão de obra familiar, fatores estes que impossibilitam a 

expansão da atividade entre os estabelecimentos agropecuários familiares. 

Atualmente, sua produção vem sendo incentivada entre os agricultores familiares 

pela EMATER e Secretaria Municipal da Agricultura, Comércio e Indústria, através 

do Programa Federal da Chamada Pública do Leite e do programa municipal Pró-

leite. 

Outro fator ressaltado, tanto pelos produtores rurais como pelos órgãos 

públicos municipais, é a obrigatoriedade da inserção das novas normas de produção 

e comercialização do leite in natura, que é uma norma do controle de qualidade do 

produto, o que vem exigindo dos produtores um maior investimento na propriedade. 

Deste modo, sua expansão ocorre em passos lentos, limitando a inserção de novas 

famílias para esta atividade. Por outro lado, apresenta-se como uma potencialidade 

produtiva para Pinhal Grande, pois o município possui mercados para o produto, 

como a Cooperativa Agrícola Camnpal de Nova Palma, Cooperativa Santa Clara de 

Carlos Barbosa e a Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL) de Cruz Alta, que 

oferecem assistência técnica aos sócios e compram toda a produção leiteira. 

A produção do queijo colonial ainda não possui nenhuma política pública no 

município para subsidiá-la ou incrementá-la. No entanto, os agricultores familiares 

comercializam a sua produção somente no mercado local sem inspeção sanitária, 

pois o município ainda não oferece este serviço, limitando a expansão desta 

atividade na agricultura familiar.  
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Mapa 6 - Potencialidade Produtiva: Pecuária Leiteira 
 

 
Fonte: Plano Diretor Municipal; Trabalho de campo, (2017).    
Org.: RIZZATTI, M.; DALLANÔRA, I. B. (2017). 
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6.3 POTENCIALIDADE PRODUTIVA: PISCICULTURA  

 

A piscicultura vem crescendo no município, com incentivos da EMATER e da 

Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio.  

No ano de 2017, conforme o trabalho de campo, a produção de peixes para 

comercialização estava sendo desenvolvida em quatro localidades do município, 

abrangendo 11 agricultores familiares. Muitos agricultores relataram que a inseriram 

recentemente. (MAPA 7). 

Na localidade do Assentamento do Sobrado, a piscicultura vem se 

destacando entre os agricultores familiares, pois dos 11 entrevistados em cinco 

deles esta atividade vem sendo desenvolvida paralela à pecuária leiteira, a soja e 

outas atividades. A comercialização é feita em sua maior parte na propriedade, 

através da venda do “peixe vivo” durante todo ano e na cidade, duas vezes ao ano, 

durante a “feira do peixe”. Um dos produtores vem lançando-se para a 

transformação da carne em “filé”, com o objetivo de agregar maior valor ao produto. 

(MAPA 7). 

 Salienta-se que um produtor familiar localizado na localidade de Encruzilhada 

exerce a atividade há mais de 15 anos. A comercialização do peixe ocorre em nível 

local, nas feiras no município e na cidade de Santa Maria. Este agricultor familiar 

encontra-se inserido na Associação de Produtores do Vale do Pororó13, o que 

viabiliza a busca por novos mercados. (MAPA 7). 

Nas localidades de Mãe Rainha e Dois irmãos, os agricultores relataram que, 

por incentivo da Emater, inseriram-se na atividade. Os produtores comercializam o 

peixe vivo apenas na propriedade, com exceção de um dos produtores de Dois 

Irmãos, que há mais de 10 anos inseriu-se na atividade e, além, de produzir o peixe 

para comercialização, cria alevinos que são fornecidos a outros produtores do 

município e também em nível regional. (MAPA 7). 

Alguns produtores têm bons lugares físicos para a exploração, mas a falta de 

recursos financeiros, a dificuldade para a comercialização da produção em nível 

regional e a pouca afinidade com a criação do peixe são responsáveis pelo 

desinteresse por essa atividade. No entanto, o principal mercado para a produção é 

o local, o que dificulta a inserção de novos produtores.   

                                                           
13 Associação formada por agricultores familiares localizados na localidade de Encruzilhada.  
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                   Mapa 7 - Potencialidade Produtiva: Piscicultura  

 
                          Fonte: Plano Diretor Municipal; Trabalho de campo, (2017).  
                       Org.: RIZZATTI, M.; DALLANÔRA, I. B. (2017).
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A EMATER, juntamente com os demais órgãos públicos municipais, acredita 

que esta atividade apresenta-se como uma potencialidade produtiva para Pinhal 

Grande. Deste modo, nos últimos anos foi criado o Programa Mais Peixe Mais 

Renda, com a finalidade de alavancar um potencial que é pouco valorizado na 

região. “A piscicultura, quando bem manejada, proporciona uma boa fonte de renda 

para os produtores e contribui para a sustentabilidade” (EMATER, 2015).  

 

6.4 POTENCIALIDADE PRODUTIVA: HORTIFRUTIGRANJEIROS 

 

A produção de hortifrutigranjeiros diz respeito às atividades exercidas 

simultaneamente em hortas, pomares e granjas.  No município de Pinhal Grande, no 

ano de 2017, conforme o trabalho de campo, em nove localidades algum produto 

ligado a este setor estava sendo desenvolvido por agricultores familiares com a 

finalidade de comercialização. (MAPA 8).  

A fruticultura é uma atividade que, em 2017, vinha sendo desenvolvida para 

comercialização em sete localidades, envolvendo 10 propriedades familiares. Nestas 

propriedades são produzidos principalmente a uva, a laranja e o pêssego. (MAPA 8).  

Entre as atividades listadas, a produção de uva e seus derivados como suco e 

vinho colonial salientam-se entre as demais. A viticultura vem sendo desenvolvida 

por nove agricultores familiares localizados no Rincão do Apell, São José, Limeira, 

Assentamento do Sobrado, Rincão da Várzea e Rincão dos Salles, com finalidade 

de comercialização. Os produtores relataram que, em virtude de terem inserido a 

atividade há anos na propriedade e adquirido conhecimento referente a sua 

produção, não pretendem abandoná-la, mas salientaram que a mesma vem 

apresentando quedas. Sua produção é comercializada na forma in natura no 

mercado local e o suco de uva e vinho colonial no mercado local e regional. (MAPA 

8). 

 Devido às condições apresentadas pelas videiras no município, conforme já 

foi salientado anteriormente, está ocorrendo uma diminuição na produtividade da 

uva. A uva é uma cultura tradicional do município, trazida pelos imigrantes italianos. 

Sua produção já atingiu índices altos, como 900 toneladas, no ano de 2006, mas a 

quantidade produzida foi diminuindo ao longo do tempo, alcançando uma média de 

240 toneladas no ano de 2015.  
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Mapa 8 - Potencialidades produtivas: hortifrutigranjeiros  
 

 
 

Fonte: Plano Diretor Municipal; Trabalho de campo, (2017).  

Org.: RIZZATTI, M.; DALLANÔRA, I. B. (2017).
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No entanto, é possível inferir que, por mais que a uva apresente-se como uma 

potencialidade a ser explorada no município, sua produtividade está decrescendo. 

Muitos agricultores familiares perderam seus parreirais em virtude da expansão da 

cultura da soja. O grande número de fungicidas aplicados nas lavouras 

comprometeram a produção da uva e a vida da videira. Este Fato é preocupante e 

deverá ser analisado para que a produção da uva seja desenvolvida. 

A produção de laranja vem sendo realizada por dois agricultores familiares da 

localidade de Encruzilhada. Já a produção do pêssego é visualizada na 

Encruzilhada e no Assentamento do Sobrado. A comercialização destes produtos é 

realizada em nível local, mas sua maior parte vai para a cidade de Santa Maria. 

(MAPA 8).  

 A produção de hortaliças vem sendo realizada por quatro agricultores 

familiares. Os produtores localizados nas localidades do Assentamento do Sobrado 

e da Limeira produzem uma variedade diversificada de produtos, como alface, 

repolho, cenoura, brócolis, tomate, pimentão, beterraba, couve-flor, batata doce, 

pepino, etc. A inserção desta atividade deu-se por iniciativa própria das famílias, que 

vêm realizando todo o processo desde o plantio até a venda dos produtos. (MAPA 

8).  

 Um dos agricultores comercializa a produção das hortaliças duas vezes por 

semana na feira municipal e o outro leva o produto direto até o consumidor. A 

comercialização ocorre na área urbana do município e dos municípios de Nova 

Palma, Faxinal do Soturno e Júlio de Castilhos.  

 O agricultor familiar localizado no Coxilhão dos Taquarianos produz, além das 

culturas tradicionais (fumo, milho e o feijão), a melancia. A área aproximada para o 

plantio desta hortaliça é de 0,5 hectares. A venda da produção anual bruta chega a 

R$ 10.000,00. Esta atividade foi inserida na propriedade exclusivamente para a 

família possuir outra fonte de renda. A comercialização é realizada pelo proprietário 

e ocorre diretamente nas residências dos consumidores localizados principalmente 

na área urbana do município. (MAPA 8).  

 Já o agricultor familiar que produz hortaliças na localidade de Encruzilhada 

encontra-se integrado a Associação de Produtores do Vale do Pororó, 

comercializando toda a produção duas vezes na semana na cidade de Santa Maria.  

A produção da hortaliça é muito instável e frágil, sendo necessário 

capacitações, pesquisas e incentivos financeiros para ampliar a produção, como 
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também a viabilização de novos mercados para a comercialização, visto que no 

município o percentual maior da população está na área rural ou possui propriedade 

rural, ficando o mercado local destes produtos bastante restrito.  

A produção de ovos é uma atividade que foi inserida recentemente no 

Assentamento do Sobrado. O agricultor familiar salientou que, como já vinha 

desenvolvendo várias atividades voltadas para o setor de hortifrúti e como para 

produzir os ovos o investimento não era alto, iniciou a produção com 200 galinhas 

poedeiras, mantendo sempre este lote e produzindo mensalmente 400 dúzias de 

ovos. Quando o ciclo de reprodução de ovos termina, a ave é utilizada para 

produção de carne para o autoconsumo, com venda do excedente em nível local.  

 O principal mercado para a comercialização dos ovos é em nível regional, 

principalmente nas cidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos e também para 

moradores da área urbana de Pinhal Grande. O maior desafio encontrado para a 

expansão desta atividade é a ausência da inspeção sanitária, limitando sua 

comercialização para a cidade de Santa Maria. O produtor rural da localidade do 

Cerro Azul comercializa apenas a produção excedente da propriedade. 

Na localidade de Encruzilhada, a produção de ovos é o de Codornas. Nesta 

propriedade, a família está nos últimos anos reorganizando as atividades produtivas 

em virtude da perda da mão de obra familiar. A inserção desta atividade é recente e 

a comercialização ocorre apenas em nível local. O proprietário possui interesse em 

expandir a produção para torná-la significativa, juntamente com outras atividades 

que está inserindo, como a criação de abelhas sem ferrão que produz mel de 

excelente qualidade e de alto valor no mercado. (MAPA 8).  

 Os hortifrutigranjeiros em Pinhal Grande estão sendo inseridos nas 

propriedades familiares gradativamente com o objetivo de diversificar a produção e 

aumentar a renda da família. Neste sentido, apresenta-se como uma potencialidade 

produtiva. No entanto, visualiza-se uma diversidade de atividades, porém produzidas 

por poucos agricultores familiares.   

 Deste modo, é possível inferir que em muitas propriedades as famílias não 

possuem segurança para lançarem-se a estas novas atividades alternativas, porém 

produzidas por poucos agricultores familiares, procurando agregar renda as 

pequenas unidades produtivas.  

 Deste modo, é possível inferir que muitas propriedades familiares não 

possuem segurança para lançarem-se a estas novas atividades, pois a falta de 
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politicas públicas, conhecimento técnico e garantia de mercado inviabiliza 

crescimento destas atividades. Assim, o agricultor familiar permanece 

desenvolvendo apenas as atividades produtivas tradicionais.  

 

6.5 OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS    

 

Estas atividades produtivas não se destacam entre os estabelecimentos 

agropecuários familiares. Elas vêm sendo desenvolvidas nas propriedades como 

forma de complementação da renda familiar e em sua maioria sem muitas 

perspectivas de desenvolvimento, pois as famílias não possuem condições 

financeiras para torná-las atividades que possam vir a substituir a produção das 

culturas tradicionais. (MAPA 9).  

 Em seis estabelecimentos agropecuários, familiares foi visualizada a 

presença da apicultura. Nestas propriedades, os agricultores possuem a atividade, 

mas não estão explorando para que este segmento seja uma alternativa de renda 

futura para a família.  Assim, conforme o levantamento de dados do trabalho de 

campo, a produtividade é baixa, pois os elevados índices de agrotóxicos nas 

lavouras, principalmente da soja, vêm contribuindo para a diminuição da reprodução 

das abelhas e, consequentemente, a redução das colmeias. Deste modo, o 

agricultor familiar não está investindo na atividade, pois como a produção da soja no 

município expande-se significativamente, a apicultura a princípio não se caracteriza 

como uma potencialidade produtiva para a agricultura familiar.  

O salame colonial é uma tradição inserida no município com a colonização 

italiana. Sua produção atualmente ocorre no interior das propriedades familiares, 

mas com a finalidade principalmente para o autoconsumo da família. Vale ressaltar 

que sua comercialização não se caracteriza entre os pequenos produtores, pois 

conforme o mapa 9, cinco agricultores realizam a fabricação do produto na 

propriedade para o consumo da família, comercializando o excedente em nível local.  

Em contrapartida, esta atividade apresenta potencial para ser explorada na a 

agricultura familiar no município. Conforme já apresentado anteriormente, há grande 

capacidade de exploração pecuarista, sendo necessária a regulamentação sanitária, 

ambiental e tributária para sua efetivação.  

A produção de bolachas e pães caseiros foi identificada em quatro 

propriedades familiares nas localidades do Rincão do Apell, São José, Rincão dos 
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Bazílios e Encruzilhada. Esta atividade é desenvolvida com a finalidade de 

diversificar a renda familiar destas propriedades onde as culturas tradicionais, como 

o fumo, o milho e o feijão não estão contribuindo para suprir as necessidades 

presentes no espaço rural. (MAPA 9).  

O principal mercado para comercialização é em nível local, diretamente ao 

consumidor da área urbana do município. O agricultor familiar localizado no Rincão 

do Apell encontra-se integrado ao Programa Nacional da Alimentação Escolar 

(PNAE), fornecendo bolacha caseira para a merenda escolar das escolas de Pinhal 

Grande.  

Entre as atividades salientadas pelo mapa 9, destaca-se a agroindústria de 

farináceos que produz pães e cucas. Segundo o proprietário, a atividade foi inserida 

para complementar a renda obtida pela produção do fumo, do feijão e do milho. 

Atualmente, a família encontra desenvolvendo-a paralela à atividade pecuarista. A 

agroindústria está produzindo mensalmente 500 unidades de pães e 300 unidades 

de cucas, gerando mensalmente uma renda bruta de R$ 8.000,00. Os principais 

desafios encontrados para a ampliação da produção encontram-se na falta da mão 

de obra familiar, adequação do prédio de acordo com as normas da vigilância 

sanitária e a certificação junto ao Sistema de Inspeção Municipal (SIM).  

Com base nesta análise apresentada sobre as potencialidades produtivas, 

fica evidente que a agricultura familiar em Pinhal Grande não se encontra apenas 

representada pelo desenvolvimento das culturas tradicionais. Uma grande 

diversidade produtiva é visualizada neste recorte espacial, demonstrando que a 

participação da pecuária de corte, pecuária leiteira, piscicultura, hortifrutigranjeiros e 

outras atividades vêm contribuindo para promover a integração dos agricultores 

familiares aos mercados.  

Ainda pode-se dizer que a cultura da soja ao norte e o fumo ao sul e sudeste 

são responsáveis pela integração do agricultor familiar aos mercados e pelo 

processo de dinamização e reprodução econômica e social das famílias rurais. 

Salienta-se que estas culturas encontram-se integradas a uma rede de commodities, 

baseada na integração dependente do agricultor à indústria. A organização do 

trabalho sofre influências cada vez maiores de fatores externos e de decisões 

realizadas pelas empresas capitalistas, tornando este agricultor um trabalhador para 

o capital.  
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Diante desta realidade apresentada pelos dados da pesquisa empírica, 

visualiza-se que muitas das novas estratégias produtivas emergem no interior da 

agricultura familiar, a partir do esforço dos próprios produtores deste município; por 

isso, muitas não alcançam sucesso necessário para substituir as culturas 

tradicionais.  

Por outro lado, percebe-se que a diversificação produtiva nas propriedades 

familiares ocorre em virtude da presença e efetivação de políticas públicas, pois 

estas possuem o papel de contribuir para o desenvolvimento de novas atividades 

agrícolas e não agrícolas no espaço rural, através de recursos financeiros, 

assistência técnica e integração aos mercados locais, regionais e nacionais. 

Para entender como estas políticas públicas estão contribuindo para a 

diversificação produtiva nas propriedades familiares é preciso conhecê-las, 

identificando sua finalidade, os atores envolvidos e quais transformações vêm 

proporcionando no interior das propriedades familiares.  
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Mapa 9 - Outras atividades produtivas  
 

 
 
Fonte: Plano Diretor Municipal; Trabalho de campo, (2017).  
Org.: RIZZATTI, M.; DALLANÔRA, I. B. (2017). 
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6.6 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À AGRICULTURA FAMILIAR EM PINHAL 

GRANDE: PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  

 

 A abordagem aqui desenvolvida apresenta as principais políticas públicas 

presentes no município voltadas para dinamização da agricultura familiar de Pinhal 

Grande.  Atualmente, são determinantes para o desenvolvimento deste setor as 

políticas públicas federais, estaduais e municipais.  

  

6.6.1 Políticas Públicas Federais 

 

 As políticas públicas federais presentes na agricultura familiar do referido 

município são: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a 

Chamada Pública para produtores de leite. (GRÁFICO 7).  

 

Gráfico 7 – Principais políticas públicas federais presentes na agricultura familiar no 
Município de Pinhal Grande/RS, 2017 

 

 

 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhal Grande, EMATER, Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD).  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2017).  
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 Assim, conforme a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAD), 431 agricultores possuíam Declaração de Aptidão 

ao PRONAF ativa no município no ano de 2017, totalizando 46% desta categoria. O 

PRONAF é a política pública que abrange o maior número de agricultores familiares. 

(GRÁFICO 7). 

  Os contratos realizados pelo programa estão voltados para a produção 

agrícola e pecuária, envolvendo as categorias de custeio e investimento na 

propriedade familiar. (TABELA 13).  

 
Tabela 13 – Quantidade de contratos realizados pelo PRONAF no município de 

Pinhal Grande, RS, 2013-2016 
 

 
Ano  

Agrícola Pecuária 

Custeio Investimento Custeio Investimentos 

2013 558 191 138 61 
2014 526 175 173 91 
2015 383 81 177 45 
2016 325 78 160 53 
 
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) – Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (DEROP). 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018).   

 

 Analisando os dados apresentados pela Tabela 13, visualiza-se que nos anos 

de 2013 e 2014 a quantidade de contratos realizados pelo PRONAF referente à 

produção agrícola e pecuária foram elevados. Estes valores justificam-se em virtude 

das facilidades apresentadas pelo PRONAF Mais Alimentos e custeio com a 

destinação de recursos para investimentos em infraestrutura produtiva na 

propriedade familiar com juros baixos, com períodos de carências de até 10 anos 

para quitação dos financiamentos de infraestruturas.  Estas facilidades contribuíram 

para que muitos agricultores familiares aderissem aos programas, não conseguindo 

ao longo dos anos cumprirem com os critérios estabelecidos por esta política.  

A partir do ano de 2015, observa-se um declínio na quantidade de contratos 

do PRONAF agrícola e pecuário, sendo que os financiamentos de custeio agrícola 

apresentaram uma queda de 31% de 2014 para 2015, alcançando os 42% em 2016. 

Isto se justifica em virtude de que esta linha de financiamento é anual, sendo que o 

agricultor familiar que não conseguir quitar o valor financiado no término do contrato 

fica impossibilitado de continuar enquadrado nesta política.   
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Por outro lado, o declínio apresentado por esta política pública encontra-se 

refletida entre as principais culturas e atividades da agricultura familiar. O Gráfico 8 

mostra esta representação, demonstrando a participação de cada uma das 

atividades durante cinco anos.  

As culturas de soja, milho, trigo e feijão, ao longo deste período, 

apresentaram quedas no número de contratos. Infere-se que a diminuição da 

participação da soja deu-se em virtude do alto custo da produção desta cultura para 

o agricultor familiar. Com relação às demais culturas, o declínio dos contratos para 

financiamentos foi expressivo, demonstrando que as culturas tradicionais não vêm 

mais atendendo às necessidades da agricultura familiar.  

As participações da pecuária representada pela quantidade de contratos de 

custeios e investimentos apresentaram aumentos de 2013 para 2014, regredindo 

nos anos seguintes. Estes contratos encontram-se representados principalmente 

pela compra de bovinos e formação de pastagens, conforme o gráfico 8.  

 

Gráfico 8 - Quantidade de contratos do PRONAF custeio no município de Pinhal 
Grande, RS, 2013-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) – Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (DEROP) e Sistema de Operações do Crédito Rural e 
Proagro (SICOR).   
Org.: DALLANÔRA, I. B. 2018.   
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Esses resultados permitem inferir que, se for considerado um contrato por 

propriedade familiar, no ano de 2017, 13% dos agricultores familiares possuíam 

contratos de custeio voltados para aquisição de matrizes leiteiras e 2% para 

realização de pastagens.  

Com relação à participação do agricultor familiar no PRONAF investimento, 

ressalta-se o expressivo aumento da participação dos contratos para financiamentos 

de tratores, outras máquinas e compras de bovinos entre os anos de 2013 e 2014, 

período do “ápice” do Programa Mais Alimentos.  Nos demais anos, observa-se que 

os contratos começam a decair gradativamente. Os contratos para aquisição de 

depósitos e instalações congêneres apresentaram um pequeno aumento no 

segundo ano, não se sustentando para os demais. Já as máquinas e implementos 

agrícolas decaíram consideravelmente nos anos de 2015 e 2016, por possuírem 

menos três contratos. 

 

Gráfico 9 - Quantidade de contratos do PRONAF investimento no município de 
Pinhal Grande, RS- 2013-2017 

 

 
Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) – Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das 
Operações do Crédito Rural e do Proagro (DEROP) e Sistema de Operações do Crédito Rural e 
Proagro (SICOR).  
* Para preservação do sigilo bancário em nível municipal o produto máquina e implementos no ano de 
2015 e 2016 aparecem ocultos, pois não possuíam mais que três contratos.   
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018).  
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Assim, é possível afirmar que o PRONAF vem perdendo espaço diante da 

agricultura familiar em Pinhal Grande. Esta realidade pode ser justificada pela 

desvalorização dos produtos no mercado, pelos índices de inadimplência com o 

programa, sendo necessário um estudo mais detalhado, o que não cabe aqui 

apresentar.  

Tal política tem contribuído para a expansão da produção agropecuária por 

meio de financiamento concedido de forma concentrada, tanto entre os agricultores 

quanto entre atividades. Parte pouco significativa dos recursos é destinada a 

atividades vinculadas ao mercado local, como a bovinocultura leiteira, horticultura, 

fruticultura e industrialização de produtos por meio de agroindústria familiar. 

Dificuldades ainda não superadas pela política pública do PRONAF estão 

associadas a um distanciamento dos produtores de cadeias de comercialização de 

alimentos, ao mesmo tempo em que estes se envolvem crescentemente com a 

produção de soja e milho, conectando-se aos mercados globais. 

O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e o Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF) já contemplaram 199 e 110 famílias respectivamente, 

residentes no espaço rural (SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, 2017).  

O PNHR foi criado com o objetivo de possibilitar ao agricultor familiar uma 

moradia digna através da construção de casas novas e reformas. No entanto, esta 

política por si só não vem contribuindo para a permanência do agricultor familiar no 

campo, pois se visualizam casas atualmente abandonadas. Os agricultores 

familiares, diante das dificuldades apresentadas no espaço rural, como baixa 

produção, desvalorização dos produtos e ausência de novas iniciativas produtivas, 

abandonam, arrendam ou vendem suas propriedades, migrando para o espaço 

urbano do município e de município vizinhos em busca de novas oportunidades de 

emprego. (FOTOGRAFIA 6).  

O PNCF atualmente possui 30 famílias que estão cumprindo com os objetivos 

do programa. As demais, não possuindo condições financeiras para produzir ou não 

possuírem orientação e planejamento para administrarem a propriedade, venderam-

na a terceiros ou encontram-se com dívidas ativas com o programa. Esta realidade 

demonstra que, para o fortalecimento da agricultura familiar, o acesso à terra não é 

suficiente. É necessário que esta política esteja alicerçada com as demais em nível 

estadual e municipal, completando-a para que o agricultor familiar beneficiado tenha 
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acesso ao acompanhamento de organização e planejamento das atividades que são 

desenvolvidas na propriedade.  

Atualmente, o PNHR e PNCF encontram-se paralisados por falta de 

disponibilização de recursos aos programas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 6 – Casa abandonada na Localidade de Cerro Azul, construída pelo Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR)  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018).  
 

 

O PNAE foi implantado no município no ano de 2009. Seu objetivo consiste 

em fornecer produtos da agricultura familiar às escolas municipais e à escola 

estadual. 

Analisando o Gráfico 7, identifica-se que apenas 5 agricultores familiares 

encontram-se inseridos neste programa. Complementando esta afirmação, o Gráfico 

10 demonstra a participação da agricultura familiar diante do PNAE ao longo de 

cinco anos. Esta representação apresenta que os valores que foram investidos na 

aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelo programa em 2011 

estavam em torno de 27,56%, decaindo para 25,35% em 2012, não alcançando o 

que estava estabelecido por lei.  
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A partir de 2013 observa-se um considerável aumento na participação da 

agricultura familiar na aquisição dos produtos para a merenda escolar, vindo a atingir 

os percentuais estabelecidos pela lei somente no ano de 2014 e 2015, em que foram 

utilizados 38% e 39% do valor repassado pelo FNDE para compra de produtos 

diretos da agricultura familiar do município. (GRÁFICO 10).  

 

Gráfico 10 - Valores investidos na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura familiar para o PNAE em Pinhal Grande/RS, 2011-2015 

 

 
 
Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018).  

.     

  Os fatores responsáveis pela pequena representatividade da agricultura 

familiar encontram-se, primeiramente, assentados na ausência da Inspeção 

Sanitária Municipal (SIM), limitando a variedade de produtos a serem 

comercializados e em segundo lugar pela obrigatoriedade de utilizar apenas 30% do 

recurso disponibilizado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), inviabilizando, muitas vezes, a participação do agricultor familiar.    

 A Chamada Pública do Leite tem como objetivo intensificar os serviços de 

Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS), qualificando as ações com 

os agricultores familiares que praticam a atividade leiteira e possuem Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP).  
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 A presente chamada pública, elaborada pelo Departamento de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (DATER), em parceria com o Departamento de Geração 

de Renda e Agregação de Valor (DGRAV), ambos da Secretaria da Agricultura 

Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SAF/MDA), apresenta as 

orientações para a elaboração de proposta técnica para prestação de serviços de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), de acordo com o estabelecido pela 

Lei n° 12.188, de 11 de janeiro de 2010 (Lei de ATER), que institui a Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e estabelece as bases 

para a execução do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PRONATER). O referencial técnico está baseado em cinco eixos estratégicos, como 

organização da produção e dos agricultores, gestão da atividade e da unidade de 

produção familiar, produtividade, qualidade do produto e comercialização (BRASIL, 

2015). 

 Esta política pública federal vem atendendo no município 33 propriedades 

familiares através da extensão rural desenvolvida pela EMATER. As atividades 

iniciam-se com reuniões de mobilização das lideranças locais. Na sequência, serão 

realizadas visitas às famílias para apresentação do programa, levantamento do perfil 

das propriedades e de acompanhamento da atividade leiteira. Também são 

realizadas atividades coletivas, como reuniões para diagnóstico, planejamento, 

monitoramento e avaliação do andamento do programa, além das capacitações dos 

beneficiários de acordo com as necessidades locais. 

 

6.6.2 Políticas Públicas Estaduais  

 

As políticas públicas estaduais são desenvolvidas no município através do 

Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS), o Programa 

de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar (PGSAF), executados pela EMATER, 

do Programa Estadual de Incremento da Qualidade Genética da Pecuária de Carne 

e Leite (Dissemina), executado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e 

Comércio e do Programa de protetor solar para os agricultores familiares, executado 

pela Secretaria de Saúde e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. (GRÁFICO 11).  

O programa ATERS abrange 315 agricultores familiares, sendo que 33 

encontram-se localizados na localidade de Assentamento do Sobrado. Levando em 
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consideração a totalidade dos estabelecimentos agropecuários do município, esta 

política pública vem contemplando 37% desta categoria. 

 

Gráfico 11 - Principais políticas públicas estaduais presentes na agricultura familiar 
no Município de Pinhal Grande/RS, 2017 

 

 
 
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhal Grande, EMATER, Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) e FEPAGRO.  

Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018). 
 

 A assistência técnica rural e social é desenvolvida na propriedade ou em 

grupos, através de oficinas, dia de campo e palestras para incentivar a adoção de 

técnicas sustentáveis de produção, manejo do solo e capacitação para cultivo de 

novas culturas.  

O PGSAF, lançado em 2016 pelo governo estadual, foi implementado em 

uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) 

e EMATER, com intuito de acompanhar mais de perto indicadores econômicos, 

sociais e ambientais das propriedades, visando maximização do uso dos recursos 

disponíveis (LINO MOURA, DIRETOR TÉCNICO DA EMATER/RS). 

No município, este programa vem sendo desenvolvido com 10 famílias rurais, 

trabalhando a parte produtiva e social da propriedade familiar, com o objetivo de 

torná-la mais sustentável, produtiva e dando retorno financeiro, respeitando a 

natureza e o meio ambiente. Segundo o diretor técnico da EMATER, entre as 
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ferramentas, o Programa coloca à disposição dos extencionistas da EMATER uma 

planilha econômica, questionário ambiental e social e Plano de Gestão. Os dados 

registrados nesses ambientes têm gerado indicadores válidos para auxiliar o País a 

compreender e transformar para melhor seu espaço rural.  

Estes programas encontram-se desenvolvidos pelo trabalho de extensão rural 

da EMATER no município que atualmente possui três funcionários; um engenheiro 

agrônomo, uma extencionista social e um médico veterinário. Além das demandas 

de cada programa, são realizados projetos locais em parceria com o SENAR, 

Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio e Nordeste Alimentos, 

entre outros. 

O programa Dissemina foi instituído no município através do Convênio com a 

Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio e Fundação Estadual de 

Pesquisa Agropecuária em 2013, com a finalidade de incrementar a qualidade 

genética da pecuária de carne e leite. Através do programa, o município foi 

contemplado com um veículo do tipo furgão e um botijão para o acondicionamento 

do Sêmen com capacidade mínima de 20,5 litros e demais materiais necessários 

para execução das atividades. Atualmente, o município possui 14 agricultores 

familiares conveniados que são atendidos pelo médico veterinário do município. 

(FEPAGRO; GRÁFICO 11).    

Como forma de prevenção de doenças associadas à exposição solar, em 

2014 foi criada a Lei 13.469, de 22 de junho de 2010, que prevê a distribuição 

gratuita de protetor solar aos agricultores familiares. Em Pinhal Grande, esta política 

pública está voltada aos agricultores familiares acima de 14 anos, munidos de 

declaração que comprovem a atividade agrícola, como a carta de aptidão e 

preenchimento de formulário. Além disso, devem apresentar o cartão SUS, CPF e a 

carteira de identidade. Uma pessoa pode cadastrar todos os membros da família, 

desde que traga o comprovante de residência e os documentos dos demais 

integrantes. No ano de 2017, 720 agricultores familiares são atendidos no município 

por esta política pública.  
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6.6.3 Políticas Públicas Municipais 

 

 As políticas públicas municipais encontram-se organizadas a partir de 

programas e projetos como: Programa Mais Peixe Mais Renda, Programa Pró-Leite, 

Programa de Apoio à Correção do Solo, Programa Troca-troca de Sementes e 

Programa de Aquisição de Mudas Frutíferas. Além destas políticas, os agricultores 

familiares recebem na propriedade, quando solicitado, atendimento clínico e 

cirúrgico aos efetivos da pecuária e também a disponibilização de horas/máquinas 

para melhoramentos na propriedade.  

O programa de correção do solo foi criado no município a partir da Lei 

municipal n° 1.759, de 16 de março de 2010, com a finalidade de apoiar as 

atividades de correção do solo desenvolvidas pelos produtores rurais. O município 

disponibiliza dos recursos próprios anuais o valor de R$ 80.000,00 para aquisição de 

calcário. São fornecidos de 10 a 13 toneladas por matrícula de propriedade, sendo 

que o município subsidia com 50% do valor e o produtor beneficiado é responsável 

pelo pagamento do valor restante.   A seleção dos contemplados é realizada a partir 

de critérios pré-estabelecidos, sendo que a homologação é realizada pelo Conselho 

Municipal do Desenvolvimento Agrário (COMDAPE). 

Conforme dados disponibilizados pelo Gráfico 12, o programa beneficiou 100 

agricultores familiares no ano de 2014, 85 no ano de 2015 e 110 em 2017. Se forem 

relacionados estes dados com o número total de agricultores familiares, esta política 

pública vem contemplando o percentual de 13% desta categoria. A pequena 

participação ao programa pode ser justificada pela presença de dívidas ativas junto 

à Fazenda Pública Municipal ou pela falta de recursos para subsidiar o valor a ser 

pago pelo agricultor familiar.   

O programa Mais Peixe Mais Renda foi criado pela Lei Municipal N° 2.085, de 

18 de abril de 2013, com o objetivo de promover ações de apoio e incentivo à 

atividade da piscicultura na fase da implantação, visando aumentar a produção e 

agregar renda às famílias rurais mediante projetos específicos. Para participar do 

programa, há como condição o enquadramento nos parâmetros de classificação do 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) do Governo Federal (Art. 2°). 

Os beneficiários do programa deverão ser produtores rurais proprietários, meeiros e 

arrendatários de estabelecimentos rurais localizados no Município (Art. 3°). 
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Gráfico 12 – Participação dos agricultores familiares no Programa de Apoio a 
Correção do Solo em Pinhal Grande, RS, 2014, 2015,2017  

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura Indústria e Comércio e EMATER, 2017.  
Org.: DALLANÔRA, I. B. (2018). 

 

 O programa, no ano de 2014, beneficiou 10 produtores familiares com a 

construção de 20 viveiros para a criação de peixes. As atividades foram executadas 

pela EMATER e Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, através do 

licenciamento e cadastramento dos produtores no Ministério da pesca. Os açudes 

foram construídos com uma máquina da Patrulha Agrícola do Estado do Rio Grande 

do Sul. Os agricultores realizaram cursos de treinamento voltados para a atividade, 

promovido por estas instituições.  

 Este programa atualmente vem atendendo 68 produtores familiares através 

da distribuição de alevinos, confecção de tanques de reprodução e assistência 

técnica através da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria e Comércio e da 

EMATER, voltados para o manejo, criação dos peixes, espécies, vedação dos 

viveiros e oficinas de processamento. Com relação à aquisição dos alevinos, a 

secretaria intermedia a compra entre o produtor e o fornecedor, visando um melhor 

preço ao agricultor.  

 O Programa de Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite (Pró-Leite) foi 

instituído pela Lei Municipal n° 2.180, de 27 de março de 2014, com o objetivo de 

capacitar os produtores rurais na atividade leiteira; melhorar a qualidade de vida da 

família rural; incentivar a permanência do jovem no meio rural; desenvolver o espírito 
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associativo entre os produtores; gerar emprego e renda; incrementar a produção de 

leite; aumentar o rebanho leiteiro; melhorar a fertilidade do solo pelo aproveitamento 

do adubo orgânico; promover o uso adequado do solo; incentivar a implantação de 

pastagens perenes e anuais e promover a melhoria na genética e na sanidade 

animal do rebanho leiteiro (art. 3°). 

 Este programa foi elaborado pela Secretaria Municipal da Agricultura, 

Indústria e Comércio e pela EMATER. No inicio das atividades, contemplou 17 

produtores de leite que se apresentavam aptos a se inserir nos benefícios 

apresentados pela lei. 

Além da assistência técnica e dos cursos de capacitação aos agricultores 

familiares, o programa subsidia horas/máquinas aos produtores de leite e beneficia-

os com recursos se estes alcançarem as metas exigidas. Atualmente, o Pró-Leite 

vem atendendo aos agricultores familiares inseridos na chamada pública federal. 

Além dos programas instituídos por lei, o poder público municipal subsidia 

sementes de feijão aos agricultores através do programa troca-troca, com o objetivo 

de fomentar esta cultura, como também disponibiliza serviços através da patrulha 

agrícola nas propriedades familiares.  

São realizadas também intermediações entre o produtor e o fornecedor para 

compra de mudas frutíferas e batata inglesa, visando a diversificação produtiva entre 

as propriedades familiares.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, apresentam-se as reflexões resultantes da problemática 

abordada nesta pesquisa, ou seja, o processo de organização do espaço rural do 

município de Pinhal Grande/RS. Destacam-se as potencialidades e desafios da 

agricultura familiar, bem como o papel desempenhado pelas políticas públicas para 

dinamizar esta categoria social.  

O espaço rural de Pinhal Grande, desde sua gênese, apresentou como 

característica marcante a presença de duas formas de relevo. As localizadas ao 

norte no planalto e as presentes e no rebordo do planalto, situadas ao sul e sudeste. 

Esta morfologia estrutural do relevo é responsável pela formação de distintas 

organizações espaciais, tanto no que se refere ao tamanho das propriedades 

familiares quanto ao tipo de atividade produtiva desenvolvida nos estabelecimentos 

agropecuários.   

Identificou-se que, no município a maioria dos agricultores possui áreas com 

pequenas propriedades, considerados estes como “agricultores familiares”. No 

entanto, existe uma pequena parcela de proprietários considerados médios e 

grandes produtores e, consequentemente, detentores da maior área territorial.  

Em todas as localidades entrevistadas, a economia é baseada no setor 

agropecuário, sendo a agricultura a atividade principal e a pecuária como 

sucessória, complementando-a. Nos últimos anos, em virtude das dificuldades 

apresentadas pelo espaço rural, visualizaram-se significativas transformações na 

organização destas atividades e nas funcionalidades da propriedade familiar.   

No entanto, atrelada a este contexto, as relações de trabalho familiar, 

assalariada e temporária, juntamente com o desenvolvimento das técnicas de 

produção e utilização das terras ao longo do tempo, contribuíram para o surgimento 

de uma dicotomia produtiva no espaço rural. Esta diferenciação é visualizada pelo 

predomínio da lavoura da soja e do gado leiteiro e de corte ao norte de Pinhal 

Grande e pela produção do fumo como atividade principal ao sul e sudeste do 

mesmo. Desta forma, a agricultura familiar do município encontra-se representada 

pelo agricultor familiar capitalizado e por aquele que estando integrado ao mercado 

fumageiro encontra-se descapitalizado, produzindo além desta cultura, outras (milho 

e feijão) destinadas ao autoconsumo, com a venda do excedente. 
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Nas localidades do Cerro Azul, Encruzilhada, Rincão dos Basílios, 

Gringuinha, Coxilhão dos Taquarianos, Coxilhão dos Costas, Mãe Rainha, 

Espinharedo e Passo do Jacuí, as culturas tradicionais como o milho e o feijão 

apresentaram diminuição em sua produção ao longo da escala temporal analisada, 

ocasionadas pelo declínio da mão de obra familiar, presença do relevo íngreme, 

instabilidades climáticas e falta de uma política de preço que atenda às 

necessidades do agricultor familiar. Observou-se, também, que a produção da 

fumicultura nestas localidades é a principal atividade desenvolvida pelos agricultores 

familiares e responsável para garantir a reprodução do grupo familiar.   

No entanto, a realização dos contratos com os complexos agroindustriais 

fumageiros vem obrigando os agricultores a organizar sua produção de acordo com 

as exigências do mercado. Tal fato é responsável pela diminuição da produção de 

produtos destinados ao consumo local, refletindo diretamente nas condições 

socioeconômicas dos pequenos agricultores familiares. Assim, o fumo, mesmo 

levando o produtor ao processo de dependência das grandes empresas fumageiras, 

vem sendo a atividade produtiva responsável pela geração de renda e pela 

permanência do agricultor familiar ao campo.  

Nas propriedades familiares em que a produção das culturas tradicionais 

(fumo, milho e feijão) são responsáveis pela geração de renda nas famílias, foi 

identificada a dependência da mesma aos programas sociais e, levando muitas 

vezes a saída dos filhos da propriedade em busca de trabalho assalariado e 

temporário, visando a garantia das condições necessárias de sobrevivência.   

Por outro lado, é perceptível que nas localidades do Rincão do Appel, 

Medianeira, Assentamento do Sobrado, São Cristóvão, Três Passinhos, Limeira, 

Rincão do Salles, Dois Irmãos, Rincão da Várzea, Invernadinha e São José a 

agricultura familiar está representada pelo desenvolvimento da cultura da soja e pela 

atividade pecuarista. Constatou-se que a produção da sojicultora e a criação do 

gado de corte e leiteiro vêm proporcionando a dinamização e integração destes 

espaços produtivos aos complexos regionais e nacionais. Diante disto, pode-se 

afirmar que a organização das atividades produtivas desenvolvidas através da 

inserção da tecnologia vem contribuindo para a formação de uma agricultura familiar 

capitalizada no recorte espacial em foco. Nestas localidades é perceptível que 

muitos jovens encontram-se na propriedade dando sucessão às atividades que vem 

sendo desenvolvidas pelos pais.  
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Infere-se, também, que as mudanças proporcionadas pelo processo de 

modernização não alteraram a estrutura fundiária de Pinhal Grande, pois a pequena 

propriedade vem predominando, levando o agricultor familiar a aumentar sua área 

plantada ao aderir ao sistema de arrendamento. A lavoura da sojicultura responsável 

por esta espacialização está pressionando as culturas tradicionais, utilizando a área 

territorial do feijão e do milho, cultivos estes essenciais para o desenvolvimento da 

agricultura familiar.  

Pode-se afirmar também que o sistema capitalista no campo não está 

abrangendo, na mesma proporção, todos os agricultores familiares e, 

consequentemente, contribui para a formação de espaços rurais diferenciados. Esta 

dualidade produtiva ocorre principalmente na agricultura familiar, refletindo 

diretamente na organização espacial das propriedades familiares, bem como nas 

condições socioeconômicas dos agricultores.  

Entre as localidades de Pinhal Grande, está surgindo um novo redesenho da 

agricultura familiar, identificados através das novas potencialidades produtivas que 

se encontram emergindo no seu espaço rural. Deste modo, as famílias que vêm 

inserindo novas atividades, como a pecuária de corte, a pecuária leiteira, a 

piscicultura, os hortifrutigranjeiros, entre outras, estão conseguindo agregar renda à 

propriedade, dinamizando-a e contribuindo para a sucessão familiar.  

É perceptível também que a pecuária de corte, a pecuária leiteira e a 

piscicultura são as atividades produtivas com maior fomento entre as localidades e 

que elas estão contribuindo para a diversificação produtiva, destacando-se como 

potencialidades e alternativas no espaço rural do município.  

A pecuária bovina de corte destaca-se entre os rebanhos, sendo a segunda 

maior geradora de renda na agricultura familiar, encontrando-se inserida nas vinte 

localidades que compõem Pinhal Grande. Entretanto, esta atividade precisa ser mais 

explorada ao sul e sudeste do município.  Já a pecuária leiteira encontra-se restrita a 

poucas localidades e agricultores familiares, visto que é uma atividade que requer 

investimentos altos dos produtores.  Entretanto, deve ser incentivada pelos órgãos 

gestores locais e regionais, através da criação no município de cooperativas de 

beneficiamento do leite e de incentivos financeiros para a inserção de novos 

produtores. Assim, o agricultor familiar agregará maior valor à matéria-prima, 

podendo assim realizar investimentos em infraestrutura e tecnologia, visando 

aumentar a produção.  
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Os rebanhos (suínos e ovinos) são atividades que se encontram voltadas 

para o consumo da família, com venda da produção do excedente. Seu processo de 

comercialização encontra-se restrito ao mercado local, principalmente aos 

moradores da área urbana do município.  A exploração destes rebanhos requer a 

busca de mercados regionais, como a cidade de Santa Maria, e também a criação 

de agroindústrias familiares em nível municipal para beneficiamento da carne.   

Além do que já foi salientado para o processo de dinamização da pecuária no 

município de Pinhal Grande, é imprescindível a criação e legalização do Sistema de 

Inspeção Sanitária Municipal (SIM) para que estas ações venham a contribuir para a 

inserção do agricultor familiar nestas potencialidades produtivas com êxito.  

A piscicultura e a produção dos hortifrutigranjeiros são atividades que estão 

sendo inseridas gradativamente por poucos agricultores familiares de forma dispersa 

no município, viso que se apresentam como potencialidades exploradas 

recentemente para geração de renda em Pinhal Grande. As atividades 

complementares foram identificadas nas propriedades familiares como um suporte 

econômico ao agricultor familiar para suprir as necessidades imediatas da 

propriedade.  

É possível inferir que a pecuária, a piscicultura e os hortifrutigranjeiros são 

potencialidades produtivas locais, pois nas propriedades onde foram identificadas 

estão possibilitando a reestruturação e o fortalecimento da agricultura familiar, 

através da melhoria das condições econômicas e sociais das famílias.  

O agricultor familiar, diante das dificuldades financeiras presentes no espaço 

rural, como falta de conhecimento técnico para a produção destas potencialidades e 

muitas vezes por questões culturais, possui insegurança para lançar-se a estas 

novas atividades. Muitos permanecem desenvolvendo suas atividades tradicionais, 

mas possuem a consciência que apenas a produção destas culturas não contribui 

para a sua manutenção na propriedade familiar; no entanto, para se lançar no 

desenvolvimento de novas atividades produtivas, é necessária a garantia de 

mercado para a comercialização, que ainda precisa ser viabilizada através das 

políticas públicas locais.   

A presença das políticas públicas constituiu-se como elemento fundamental 

para a diversificação produtiva nos estabelecimentos agropecuários familiares. Em 

Pinhal Grande, as políticas públicas municipais, estaduais e federais encontram-se 

presentes. Entretanto, visualizou-se nas informações coletadas em campo que as 
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mesmas são direcionadas aos produtos do agronegócio, ficando, muitas vezes, 

restritas ao fomento das potencialidades produtivas salientadas.  

Ressalta-se que as políticas públicas federais e estaduais presentes na 

agricultura familiar no município estão sendo desenvolvidas pelas ações em nível 

municipal pela Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e EMATER. Há uma carência de integração entre estas 

diferentes esferas responsáveis pelas políticas públicas que atendem a 

diversificação produtiva na agricultura familiar, pois se observou, ao longo do 

desenvolvimento do trabalho de campo, que em alguns momentos ocorria o 

rompimento de ações votadas aos programas e projetos desenvolvidos. Isto pode 

ser justificado pela falta de recursos públicos em nível municipal para serem 

investidos nesta categoria social, bem como, muitas vezes, a falta de planejamento e 

viabilização de políticas de Estado e não de governo.  

Portanto, há necessidade de mudança em relação ao que e como produzir, e, 

também, como comercializar os produtos, pois os agricultores familiares 

apresentam-se dependentes de um modelo de produção que não visa seus 

interesses próprios, mas aos dos exigidos por um grupo de empresas que se 

beneficiam e aproveitam-se da falta de informação dos mesmos. Se essas 

mudanças não acontecerem, a estrutura fundiária do município sofrerá alterações 

nas próximas décadas, pois ocorrerá decréscimos significativos da pequena 

propriedade, não em virtude da inexistência de financiamentos e tecnologia, mas em 

decorrência da desvalorização do produto, da falta de incentivo ao pequeno produtor 

e da desigual estrutura produtiva.  

Infere-se que estes fatores podem colaborar para intensificar os movimentos 

migratórios do agricultor familiar do campo para o meio urbano, contribuindo para o 

aumento das áreas de periferias, para os índices de desemprego e pobreza urbana.  

O processo de êxodo rural no município de Pinhal Grande apresenta-se como 

a principal consequência do processo de descapitalização do agricultor familiar. Esta 

realidade é visível, principalmente, nas localidades de Gringuinha, Rincão dos 

Basílios, Cerro Azul, Coxilhão dos Costas e Coxilhão dos Taquarianos, Espinharedo 

e Passo do Jacuí.  

Nestas localidades as principais causas responsáveis pelos processos 

migratórios são a desvalorização no valor pago aos principais produtos produzidos, a 

pequena extensão territorial das propriedades familiares e a falta de políticas 
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públicas voltadas para a diversificação das atividades produtivas para pequenas 

propriedades.  Diante disto, muitas famílias estão abandonando ou vendendo suas 

propriedades e migrando para a área urbana do município, pois sem renda o 

agricultor familiar não permanece no campo.  

Entre famílias que permanecem no campo nestas localidades, visualiza-se a 

migração principalmente dos jovens residentes nas propriedades familiares. Estes 

diante da insatisfação proporcionada pelas dificuldades encontradas para produzir 

na propriedade estão abandonando-a, saindo em busca de novas oportunidades 

como estudar ou trabalhar na área urbana do município ou de municípios vizinhos.  

No entanto, novas relações sociais e de trabalho são visualizadas no espaço 

rural como também no urbano. A falta de qualificação profissional desta demanda 

populacional e o restrito mercado de trabalho formal na cidade auxiliarão no 

aumento das atividades temporárias, através da mão de obra terceirizada nas 

lavouras de soja e do trabalho informal no meio urbano.   

Diante disto, visualiza-se uma pressão exercida ao espaço urbano, causado 

pela fragilidade de desenvolvimento do espaço rural, ocasionando o aumento dos 

problemas sociais. 

Sugere-se a necessidade de que o espaço urbano, através de seus gestores, 

estabeleça políticas públicas de infraestrutura básica, como saneamento, saúde, 

educação, entre outras, para atender também a esta demanda populacional.   
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ANEXO A 

 

  

INSTRUMENTO DE PESQUISA REALIZADO COM O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS, EMATER E SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.    
 
O presente questionário faz parte da Dissertação de Mestrado denominada 

“Organização do espaço rural de Pinhal Grande/ RS: potencialidades e desafios da 

agricultura familiar”, tendo como objetivo realizar um levantamento de dados da 

organização espacial rural deste local.  

1- Qual a principal atividade econômica do município?  

 

(     ) Agricultura     (     ) pecuária   (      ) Indústria   (     ) comércio  (     )  Outra. 

Qual:___________________________________________________________ 

 

2- Dentro da atividade agropecuária, qual a atividade que se destaca:  

 

Pecuária:  (      ) bovinos    (     )  ovinos    (     ) suínos.  Outros:____________ 

Agricultura:  (      ) soja  (      ) milho   (      ) feijão   (      ) fumo   (     ) trigo 

Outra atividade: _________________________________________________ 

3-  Como está organizada a agricultura familiar no município de Pinhal Grande? 

 

4- Quais os principais problemas enfrentados pelos agricultores familiares? 

 

5- Quais as políticas públicas específicas para a agricultura que atendem os 

agricultores do município? 

 

Políticas 

públicas 

Ano de 

início no 

município 

Política pública 

realizada a nível 

municipal, 

Estadual ou 

nacional. 

Critérios 

utilizados para 

participação. 

Número de 

agricultores 

inseridos nestas 

políticas. 
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6- Como a modernização da agricultura se inseriu em Pinhal Grande e quais as 

consequências deste processo de modernização para os agricultores familiares do 

município? 

 

7- O que a produção da soja representa para o município? 

 

 

8- Quais as perspectivas para a soja no município? Você acredita que no 

decorrer do tempo a expansão da soja vai “pressionar” a diminuição da produção de 

outras culturas ou atividades pelos agricultores familiares?  Por que? 

 

9- Quais as vantagens e desvantagens da cultura da soja para a agricultura 

familiar? 

 

10- Qual a participação do Sindicato dos Trabalhadores rurais na organização 

produtiva dos agricultores familiares do município? 

 

11- Quais as perspectivas para a agricultura familiar de Pinhal Grande, tendo por 

base o trabalho realizado pelo Sindicato, a este segmento da economia no 

município? 

 

12- Há outros sistemas de cultivos ou atividades desenvolvidas no espaço rural, 

além das lavouras tradicionais e da pecuária, que estão revitalizando o setor 

primário e o espaço rural de Pinhal Grande? Quais?  
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ANEXO B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO DE PESQUISA REALIZADO COM OS PRODUTORES RURAIS 
 
O presente questionário faz parte da Dissertação de Mestrado denominada 

“Organização do espaço rural de Pinhal Grande/ RS: potencialidades e desafios da 

agricultura familiar”, tendo como objetivo realizar um levantamento de dados da 

organização espacial rural deste local.  

I- DADOS REFERENTES À PROPRIEDADE, DECLARANTE E MÃO DE 

OBRA 

 

A) PROPRIEDADE 

 

1. Em qual localidade encontra-se localizada a propriedade?______________ 

 

2. Coordenada geográfica da propriedade_____________________________ 

 

3. Quem explora a propriedade? 

(     ) proprietário                               (     ) Arrendatário     (     ) Outro 

 

B) DECLARANTE 

4. Onde reside?  

(     ) na propriedade      (      ) na cidade 

 

5. Se proprietário. 

5.1. Como foi adquirida a propriedade?  

(      ) compra        (      ) herança    (      ) Outra. Qual?____________________ 

 

5.2. Nos últimos 10 anos, adquiriu novas terras por meio de compra.  

 (      ) Sim       (      ) Não .  Se sim, quantos hectares? ____________________ 

 

5.3. A pessoa de quem foi comprada a propriedade reside no município?  

(     ) Sim        (     ) Não  

 

5.4. Se reside, mora na área urbana ou rural? __________________________ 
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6. Se arrendatário.  

6.1. Quanto de área arrendada possui?________________________________ 

6.2. Como é feito o contrato do arrendamento?  

(     ) por hectare cultivado     (     ) outra forma de pagamento. Qual?________ 

6.3. Como é feito o pagamento ao proprietário?  

(     ) porcentagem da produção             (     ) porcentagem por hectare cultivado  

(     ) em dinheiro por área arrendada     (     ) outra forma. Qual?___________ 

 

7. Exerce outra atividade além da agropecuária?  (     ) Sim      (     ) Não 

7.1. Qual?_______________________________________________________ 

7.2. Onde?______________________________________________________ 

8. Algum membro da família exerce atividade fora do estabelecimento agropecuário? 

(     ) Sim    .8.1. Qual?________________8.2. Onde?__________________ 

(     ) Não 

9.  É sócio de:      

9.1. Cooperativas: (      ) Cootrijuc    (      ) Camnpal    (      ) Sicredi  

9.2. Sindicatos:      (     )   Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinhal Grande 

9.3. Outro:              (      ) Qual:_______________________________________ 

10. A família possui outra fonte de renda além da proveniente da agricultura. 

10.1.  (    ) sim    Quais: aposentadoria (     )       (      ) renda proveniente de 

programas sociais           (     ) trabalho assalariado        (     ) comércio. 

10.2. (     ) Não. 

11. Os aposentados continuam trabalhando na propriedade rural? 

 

12.  A aposentadoria é investida na propriedade rural? 

   (     ) Sim                    (      ) Não                   por que?____________________ 

 

C) MÃO DE OBRA 

 

13.  Que tipo de mão de obra utiliza?  

13.1. (       ) familiar . Quantos?_______________________________________         

13.2. (       ) Assalariada temporária. Quantos? _______Em que época?_____ 

13.3. (       ) assalariada permanente. Quantos? _______Para que atividade?__ 
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14. A mão de obra familiar costuma trabalhar em outra propriedade ou atividade? 

(     ) Sim                                    

14.1 Em que época?______________________________________________ 

14.2. Quantas pessoas? __________________________________________ 

14.3. Para que atividades? _________________________________________ 

(     ) Não.  

15. Se utiliza mão de obra assalariada  

15.2. De onde provém? (      ) dos vizinhos   (      )  da cidade  (     ) de outros 

locais?  Quais? _________________________________________________ 

15.3. Em que época?_____________________________________________ 

15.4. Em que serviço? ____________________________________________ 

15.5. Como o pagamento é feito?  (     ) por dia   (      ) por mês (     ) por 

empreitada. 

 

II- DADOS REFERENTES À ESTRUTURA FUNDIÁRIA E PRODUÇÃO  

 

A) ESTRUTURA FUNDIÁRIA  

 

16. Qual a área total da propriedade? 

1 a menos de 5 ha  (   ) 20 a menos de 50   (   ) 200 a menos de 500   (   ) 

5 a menos de 10     (   ) 50 a menos 100      (   ) 500 a menos de 1000 (   ) 

10 a menos de 20   (   ) 100 a menos de 200 (   ) 

 

Mais de 1000              (   ) 

 

 

17. Qual a utilização da terra na propriedade?  

Lavouras permanentes  (__________________________) ha 

            

Lavouras temporárias  (__________________________) ha 

          

Pastagem natural (campo) (__________________________) ha  

           

Pastagem plantada  (__________________________) há 

            

Matas plantadas (__________________________) ha 

          

Área de reflorestamento  (__________________________) ha     

        

Outra atividade. Qual?  (__________________________) ha           
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B) DA PRODUÇÃO  

 

18. Quais atividades que são desenvolvidas na propriedade 

(   ) agricultura         (    ) pecuária          (    ) ambas  

(    ) outra atividade. Qual?__________________________________________ 

Agricultura  

19.  Quais os produtos da lavoura temporária são produzidos na propriedade?  

 

 

Produtos 

 

 

Área 

média 

plantada 

(ha) 

 

 

Quantidade 

produzida 

(saca ou 

arrobas) 

Quando 

começou a ser 

plantado na 

propriedade 

 

Quanto 

vende  

(kg) 

 

Quanto 

consome 

(kg) 

 

 

Início 

(ano) 

Final 

(ano) 

Soja       

 

 

 

Milho       

 

 

 

Fumo       

 

 

 

 

Trigo 

     

 

 

 

Feijão       

 

 

 

Outros       

 

19.1.Começou a plantar algum cultivo novo nos últimos 20 anos? 

 (    ) sim  (    ) Não 

19.1.1 Se sim. Qual cultivo?_________________________________________ 

19.1.2. Qual o motivo que levou a plantar?_____________________________ 

     

19.2. Qual destas atividades apresenta-se como a mais significativa na 

propriedade? Por quê?_____________________________________________  

 

19.3. A produção destina-se a:  

19.3.1.Subsistência. Quais?_________________________________________ 

19.3.2.Abastecimento local. Quais?___________________________________ 

19.3.3.Abastecimento externo, regional, nacional. Quais?__________________ 

 

19.4. Qual o principal mercado para a comercialização da produção?  

(    ) local       (    ) regional     (    )  Nacional  

Pecuária  

20. Número de cabeças existentes na propriedade?  

Bovinos_________________________________________________________ 
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 Ovinos___________________ ______________________________________ 

Suínos__________________________________________________________ 

 

21. Qual dos rebanhos é mais significativo na propriedade?  Por quê?  

 

22. Sua produção destina-se a:  

(      ) subsistência. Quais?  

(      ) abastecimento local. Quais?  

(      ) abastecimento regional e externo. Quais?  

 

23. Com relação ao rebanho bovino sua produção destina-se para  

(      ) venda de leite in natura.  

(      ) fabricação de queijo colonial 

(      ) venda de animal para abate.   

 

24. Qual o principal mercado para comercialização dos rebanhos?  

 

25. A atividade pecuarista desenvolve-se nos moldes intensivos ou extensivos? 

Por quê? 

 

26. A pecuária é consorciada com a agricultura? Por quê? Como? 

 

 

27.  Qual a situação da pecuária no município? Por quê?  

 

28. Que tipo de incentivos é dado pelo governo? 

 

Hortifrutigranjeiros  

29. Quais são os principais produtos cultivados? 

 

30. Qual a área plantada com hortifrutigranjeiros?  

 

 

31. A produção destina-se:  

(     ) subsistência.  

(     ) abastecimento local. 

(     ) abastecimento regional ou externo.  

 

32. Onde e como é realizada a comercialização destes produtos?  

33. Qual o valor bruto arrecadado mensal com a venda destes produtos?   

 

Produtos coloniais  

34. Além da pecuária, da agricultura e dos hortifrutigranjeiros quais outras atividade 

são desenvolvidas na propriedade?  
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Atividade  Quantidade 

produzida (Kg ou 

unidade) por 

semana 

Quando 

iniciou a 

produção  

Quanto 

consome  

Quanto 

vende  

Valor da 

produção 

por kg  

Queijo  

 

     

Bolacha caseira 

 

     

  

Cucas 

     

    

Geleias 

     

Piscicultura 

 

     

Apicultura  

 

     

 
35.  Por que não investe em outros cultivos que podem ser alternativas de renda 

na propriedade? 
 
 
III – Dados referentes a assistência técnica, financiamentos e políticas públicas 
e modernização do campo 
 
A) ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
36. Possui assistência técnica? 
Para que? 
Qual? 
Como? 
 
B) FINANCIAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 
37. Faz financiamento?    (     ) Sim     (     ) não  
 
38. Se sim. Quais.  (     ) Pronaf .  (    ) Investimento     (    ) Custeio.  
 (      ) Outro.  Quais? ______________________________________________ 
 
39. Para quais atividades ou produtos são direcionados os financiamentos? 
 
 
40. Qual o Banco utilizado para realização dos financiamentos? 
 
 
41.  Participa de outros programas municipais, estaduais ou nacionais de 
incentivo a agricultura familiar.  
(     ) Sim                                            (    ) Não  
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42. Se sim. Quais?   (     ) Programa Nacional de alimentação Escolar ( PNAE)  
(     ) pró- leite       (     ) Mais peixe mais renda  (    ) Política de Assistência Técnica e 
Extensão Rural  (ATER) (      ) Outro. Quais?___________________ 
 
C) MODERNIZAÇÃO 
 
43. Quais os tipos de mecanização presentes na propriedade? 
(    ) arado a boi      (     ) plantadeira, quantas? _________________________  (    ) 
trator, quantos?________________(    ) colheitadeira, quantas?_________ 
(     ) outros implementos, quais?  ___________________________________ 
 
44.  Utiliza insumos? Para quais produtos? 
 
 
45.  Utiliza sementes transgênicas ou com melhoramento genético? Para quais 
produtos? 
 
 
46.  É investido o retorno da produção na propriedade? (     ) Sim     (    ) Não 

46.1. 

Se sim. No que é feito o investimento?_______________  
 




