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RESUMO: A Agricultura Familiar de Itaqui/RS de acordo com sua ampliação e importância, carece de encontros, de 
discussões sobre os problemas enfrentados e os êxitos alcançados, objetivando seu fortalecimento. O II Encontro da 
Agricultura Familiar teve como objetivo discutir a situação da agricultura familiar na região de Itaqui, onde foram 
levantadas demandas pelos produtores, que ao final do evento, foram analisadas e aprovadas pelos participantes. O 
crescimento e fortalecimento da agricultura familiar no município contribuem para a fixação destas famílias no campo, 
além de proporcionar uma alimentação saudável e de qualidade para a cidade. 
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INTRODUÇÃO 

   
O município de Itaqui, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, é conhecido como o segundo maior 

produtor de arroz irrigado do Estado e pela pecuária extensiva de corte. A agricultura familiar praticamente 
não consta na história do sistema agrário do município (ETHUR, 2013). A agricultura familiar é urbana, 
periurbana e rural, sendo que as famílias distam até 120 km da sede do município. Esse núcleo de 
agricultores situa-se nas localidades do Itaó, Passo da Cachoeira e Curuçu. 

Constatou-se a necessidade tanto pelo crescimento quanto pela importância da Agricultura Familiar 
no município, da criação do Encontro da Agricultura Familiar de Itaqui. O agricultor familiar precisa ter 
momentos que oportunizem a exposição de suas ideias, experiências e perspectivas, para serem 
analisadas pelo grupo. Além disso, ouvir as experiências dos demais, para tirar lições e em conjunto, 
poderem apontar as demandas das propriedades e do grupo. 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi discutir a situação da agricultura familiar na região 
de Itaqui para elaborar e aprovar demandas conjuntas dos agricultores familiares. 

 
METODOLOGIA 
 

Foi realizado, no dia 17 de outubro de 2014, no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Itaqui e 
Maçambará, o II Encontro da Agricultura Familiar de Itaqui. O evento foi promovido e organizado pelo grupo 
PET Agronomia da UNIPAMPA, Secretaria Municipal da Agricultura, Escritório Local da EMATER/ASCAR-
RS, Associação dos Produtores da Agricultura Familiar de Itaqui (APAFI), Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Itaqui, Sindicato Rural de Itaqui e Maçambará. Contou com a presença de produtores da 
agricultura familiar, acadêmicos do Curso de Agronomia da UNIPAMPA e profissionais da área das agrárias. 
O II encontro da agricultura familiar teve como objetivo debater a situação da agricultura familiar na região 
de Itaqui. 

O II Encontro da Agricultura Familiar de Itaqui realizou a discussão das demandas já propostas no 
primeiro encontro, além da proposição de novas, sendo estas de grande importância para o 
desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura familiar. Os produtores foram convidados a expor a 
realidade desde sua propriedade até a comercialização de seus produtos, onde foram levantados diversos 
percalços em comum que influenciam negativamente esta atividade dentro do município de Itaqui. Estas 
demandas foram redigidas e ao final do evento discutidas e aprovadas pelos participantes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 



 

Como resultado do II Encontro da Agricultura Familiar de Itaqui, foram geradas demandas pelos 
agricultores familiares do município, sendo elas: 

 

 Aumentar o número de técnicos e equipar a Secretaria Municipal de Agricultura de Itaqui para melhorar a 
prestação de serviço, com veículos em condições para atender os produtores; 

 Aumentar o número de técnicos e veículos da EMATER; 

 Maior disponibilidade de assistência técnica: na sistematização da produção; boas práticas de produção, 
conservação e comercialização; processamento mínimo dos produtos – agroindústrias; orientação no 
acesso a políticas existentes. 

  Listar as propriedades urbanas e pensar alternativas para otimizar e viabilizar a assistência técnica. 

  Valorização profissional e melhores condições de trabalho para os técnicos. 

  Melhorar as estradas na área rural; 

  Facilitar o acesso ao crédito e a ampliação das linhas existentes para atender os produtores da área 
urbana; 

  Realizar pesquisas, visitas e cursos juntamente com a UNIPAMPA para melhorar o conhecimento sobre 
as culturas; 

  Implantar e organizar uma Central de Comercialização estruturada para auxiliar a agricultura familiar. 

  Implantar agroindústrias no município; 

  Instalar poços artesianos para aumentar a disponibilidade de água para os produtores da localidade do 
Curuçú; 

  Ter maior cuidado com a aplicação aérea de agrotóxicos em larga escala, respeitando as divisas entre os 
cultivos; 

  Incentivo e apoio para viabilizar a permanência dos jovens no meio rural, diminuir o êxodo rural. 

  Implementar o SIM (Serviço de Inspeção Municipal). 

  Realizar eventos, palestras e cursos nas localidades distantes da sede do município. 

  Reconhecimento pela sociedade do potencial e importância da agricultura familiar. 
 

Referentes a feira do produtor: 

  Organizar o transporte dos produtos gerados pela Agricultura Familiar, das localidades do interior para a 
sede, por meio de veículo adequado. 

  Adequação do transporte a fim de que um maior número de produtores consiga comercializar diretamente 
sua produção. 

  Disponibilizar local adequado na região central da cidade para a realização das feiras. 

  Regularidade na realização das feiras, a fim de consolidar o evento junto à população, desenvolvendo o 
hábito de viver a feira, enquanto espaço de consumo e de lazer. Incluindo-a ainda como parte da 
programação de outros eventos que ocorram na cidade. 

  Ampla divulgação das feiras junto à comunidade. 

  Realização da feira aos sábados. 
 

 Para o próximo encontro:  

 Realizar o evento no Campus Itaqui da UNIPAMPA – organizar um espaço voltado à agricultura familiar, 
com apresentação de pesquisas, realização de oficinas e mesas de discussões sobre temas indicados 
pelos produtores. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As famílias de produtores, que fazem parte da agricultura urbana, periurbana e rural, que são o esteio 
da Agricultura Familiar da região de Itaqui, necessitam de apoio e incentivo para manterem-se produzindo e 
beneficiando a sociedade local, com produtos de qualidade e que são necessários em nossa mesa 
diariamente. Dessa forma, as demandas levantadas nos encontros, devem ser vistas como pontos 
norteadores para que a prefeitura e sociedade possam realizar um trabalho de valorização e de 
manutenção dessas famílias em nossa região. 
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