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Resumo 

A criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) está diretamente relacionada a uma estratégia nacional 

de garantia da segurança alimentar e nutricional da população, atendendo, de um lado, a demanda dos 

agricultores familiares, que através das compras institucionais garantem a venda de seus produtos e, 

consequentemente, uma renda; de outro lado, a população urbana em situação de vulnerabilidade social e demais 

instituições públicas, que recebem através do programa alimentos de qualidade. Desta forma, estabeleceu-se 

como principal objetivo deste trabalho a realização de uma geoespacialização das propriedades familiares que 

estão vinculadas ao programa em Itaqui/RS, permitindo assim que seja possível visualizar, através de um mapa 

interativo, onde, o quê e a quantidade de produtos que são comercializados através do PAA no município. 

Entende-se que o desenvolvimento desta ferramenta de pesquisa possui significativo potencial em termos de 

desenvolvimento rural e territorial, dado que permite a gestores e mediadores o acesso a informações detalhadas 

acerca de todo o sistema produtivo regional contextualizadas espacialmente em plataformas de fácil 

manipulação, otimizando assim toda a operacionalização do programa. Para realizar a geoespacialização das 

propriedades familiares utilizam-se informações geográficas, coletadas através de um equipamento GNSS 

(Global Navigation Satellite System), imagens de satélites e a coleta de informações referentes ao sistema 

produtivo, a partir da aplicação de questionários e de entrevistas com os produtores, as quais são tratadas e 

disponibilizadas através de um software específico de SIG (Sistema de Informações Geográficas). No município 

de Itaqui, com pouca tradição na produção agrícola familiar, a pesquisa demonstrou que os agricultores 

vinculados ao programa ocupam áreas pequenas e médias localizadas numa região mais acidentada e que, 

portanto, não é de interesse para a orizicultura predominante na região. Da mesma forma, percebe-se que estes 

agricultores familiares possuem uma produção bastante diversificada e que estão numa região distante cerca de 

100 quilômetros da sede do município, o que dificulta, sobremaneira, o acesso destes aos mercados, limitação 
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esta superada parcialmente através das compras institucionais, dado que os recursos do programa não têm sido 

empregados integralmente em virtude da pouca quantidade de hortifrutigranjeiros e de produtos minimamente 

processados produzidos pelos agricultores. Finalmente, espera-se que o mapeamento possa colaborar com a 

otimização da operacionalização do programa, pensado enquanto estratégia de desenvolvimento territorial. 

Palavras-chave: PAA, Geoespacialização, Agricultura Familiar. 

 

1. Introdução 

 A notícia de que o Brasil deixou de fazer parte do “Mapa da Fome”, divulgada ano 

passado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), foi 

recebida com bastante entusiasmo pelo país, sendo entendida enquanto reconhecimento de um 

conjunto de ações desenvolvidas pelo Estado brasileiro com vistas a esse fim. Essas 

iniciativas foram balizadas inicialmente através do programa “Fome Zero”, que teve entre 

seus idealizadores José Graziano da Silva, que pelo trabalho desenvolvido foi alçado ao posto 

de diretor geral daquela organização. 

 Dentre as inovações apresentadas pelo programa “Fome Zero”, em termos 

governamentais, estava a centralidade/responsabilidade do estado no processo de garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) de sua população. Desta forma, foram levadas 

adiante um conjunto de políticas públicas destinadas à erradicação da fome no país, dentre as 

quais a mais conhecida é a transferência condicionada de renda proposta através do Programa 

Bolsa Família (PBF), carro-chefe das iniciativas e constantemente apontado pela FAO como 

modelo a outros países5. (FAO, 2012) 

 Perto de completar 12 anos o PBF se constitui na principal política pública brasileira 

capaz de manter o Brasil fora do “Mapa da Fome”, no entanto não se pode deixar de notar que 

seus beneficiários são ainda extremamente dependentes desta transferência para se manterem 

acima da linha da extrema pobreza, tanto é que, segundo relatório do IPEA (2015) houve um 

aumento de 3,63% para 4,03% da pobreza extrema do país de 2012 para 2013, sendo 

apontadas como principais causas para o fato a desaceleração da economia sobre a renda do 

trabalho e a falta de reajustes no benefício, situação que demonstra a fragilidade econômica 

das famílias beneficiárias e que permite, inclusive, o próprio questionamento em torno de sua 

situação de Segurança Alimentar e Nutricional, dado que, por definição,  

Segurança Alimentar e Nutricional é a realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
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alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis. (II Conferência  Nacional de 

SAN, OLINDA, 2004 apud MALUF, 2007, p. 17) 

 Desta forma, a dependência do programa público de transferência de renda pode estar 

comprometendo a segurança alimentar de seus beneficiários. Mas o PBF não é a única política 

do estado preocupada com a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional da população, 

mesmo porque, isoladamente, consegue garantir apenas que seus beneficiários adquiram 

alimentos básicos.  

 Neste sentido, reconhecendo a necessidade de uma abordagem de espectro mais amplo 

para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e mesmo para a própria Soberania 

Alimentar (SA) do país, uma série de outras políticas e programas também foram 

desenvolvidos pelo estado, muitas das quais voltadas aos agricultores familiares, agrupamento 

que, ao mesmo tempo, concentra os principais indicadores de pobreza do país, mas que é 

considerado estratégico para a garantia da Soberania Alimentar, entendida enquanto  

direito dos povos de definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de 

produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação 

para toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas 

próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros e indígenas de 

produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a 

mulher desempenha um papel fundamental (...) A soberania alimentar é a via para 

erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e 

sustentável para todos os povos. (Fórum Mundial Sobre Soberania Alimentar, 

Havana, 2001 Apud MALUF, 2007, p. 23) 

 A busca da Soberania Alimentar pelos povos envolve um conjunto de elementos e 

questões bem mais amplas e na qual o próprio debate em torno da Segurança Alimentar e 

Nutricional está implicado. No entanto, apesar de sua maior complexidade - por envolver um 

questionamento da ordem econômica e produtiva vigente, amparada numa agricultura 

industrial corporativa; bem como pela necessidade da criação de mecanismos regulatórios em 

âmbito mundial, a fim de que se consiga criar uma nova ordem alimentar, sustentável e 

socialmente justa -, os debates em torno de ambas possuem em comum a premência atribuída 

ao estado para sua concretização, através de uma 

gama de políticas e práticas efetivas, desde a regulação do comércio internacional (e 

nacional) de insumos alimentares básicos, até a promoção e proteção da agricultura 

em pequena escala, a “expansão” do local para o nacional – e subsídios voltados 

tanto à renda de pequenos produtores como aos preços ao consumidor para produtos 

ofertados por pequenos agricultores. Em suma, uma lista de demandas que nenhum 

estado moderno tem contemplado.  (BERNSTEIN, 2015, p. 318) 



 
 

 Dentre as diferentes políticas elaboradas pelo estado brasileiro com vistas à 

erradicação da pobreza, associadas à garantia da Segurança Alimentar e Nutricional e na 

busca da Soberania Alimentar do país está o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

2. Geospacialização e gestão do desenvolvimento rural. 

 As políticas públicas se configuram enquanto um importante espaço de ação através 

do qual o Estado consegue chegar até as diferentes instâncias da sociedade civil, no entanto 

este não é um contato direto, dada a configuração federalista da república brasileira. Desta 

forma, as políticas públicas, especialmente as de âmbito federal, acabam percorrendo um 

extenso caminho desde sua elaboração até sua operacionalização junto aos beneficiários 

diretos.  

 Neste contexto, um grupo de atores acaba por assumir um papel estrategicamente 

importante: os mediadores sociais. Estes são os agentes, públicos ou privados, que atuam para 

que uma política pública seja posta em prática, sendo sua ação determinante para o sucesso ou 

insucesso desta, dado que são eles os responsáveis por organizarem a implementação das 

mesmas em âmbito local e por interagirem diretamente com os beneficiários, integrando-os ao 

vocabulário, as práticas, as normas e aos significados da ação pública. (NEVES, 2008, p. 29) 

 No entanto, ao mesmo tempo em que são estratégicos para o processo de 

implementação das políticas públicas, os mediadores sociais não são dotados, na maioria das 

vezes, dos instrumentais técnicos e econômicos necessários a sua atuação (SCHNEIDER et al, 

2015). Dentre as dificuldades apontadas para a atuação dos mediadores quando se trata de 

políticas públicas destinadas a agricultores familiares destaca-se a dificuldade de acesso a 

informações detalhadas acerca das propriedades da região, dado que as mesmas possuem um 

conjunto de especificidades e a carência de recursos impede que os extensionistas as visitem 

com a regularidade necessária. 

 Diante desta dificuldade, se está propondo através desta pesquisa, ainda em fase inicial 

de trabalho, desenvolver uma ferramenta computacional capaz de disponibilizar aos 

mediadores sociais informações detalhadas e individualizadas acerca do conjunto de 

propriedades existentes numa dada região, facilitando assim o trabalho de planejamento das 

propriedades e do próprio desenvolvimento territorial regional. Neste artigo são apresentadas 

e analisadas as primeiras informações coletadas em campo, referentes a um total de oito 

propriedades já cadastradas.  

3. O PAA em Itaqui 

 O PAA foi criado no ano de 2003, através da Lei nº 10.696. Dentre as inovações 

propostas por esta política pública destacam-se sua intersetorialidade, envolvendo diferentes 



 
 

Ministérios, Secretarias e instâncias de governo e sua dimensão estratégica enquanto 

instrumento para viabilizar a construção da Segurança Alimentar e Nutricional no país. Desta 

forma, o programa possui seis modalidades 6 , podendo ser operado tanto pela CONAB 

(Companhia Nacional de Abastecimento) quanto pelos Estados e Municípios com recursos do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), estando sua atuação focada 

para atender a demanda das duas pontas mais fragilizadas do sistema alimentar: os pequenos 

agricultores e a população urbana em situação de vulnerabilidade social. 

 Mas a principal inovação presente no PAA não é a simples utilização dos mercados 

institucionais para o escoamento da produção, política presente desde o início do século XX 

no Brasil, mas sim sua vinculação a uma estratégia de garantia de Segurança Alimentar e 

Nutricional, pois de um lado garante aos agricultores familiares a venda de sua produção e, 

consequentemente, o acesso à renda e, por outro lado, garante a moradores urbanos em 

situação de vulnerabilidade social o acesso a alimentos de qualidade. Ademais, o programa 

apresenta uma novidade em termos operacionais, a dispensa de licitação, a qual facilita a 

implementação da política e permite que se priorizem agrupamentos específicos de 

agricultores, colaborando ainda para a manutenção da diversidade produtiva das regiões, 

comprometida desde o processo de modernização conservadora da agricultura, e para o 

desenvolvimento regional, dado que traz a esfera local recursos econômicos antes 

centralizados na esfera federal, os quais melhoram a qualidade de vida dos agricultores e 

fomentam as economias regionais. (GRISA, PORTO, 2015; MDS, 2014)   

 O PAA foi pensado para Itaqui desde a sua implantação pelo governo federal, porém 

somente no ano de 2014 é que se tornou realidade. Para o programa foi destinado um 

escritório pela Secretaria Municipal da Agricultura de Itaqui, coordenado por um técnico 

agrícola e secretária para a organização dos documentos. Os dados apresentados a seguir são 

do período de execução de 10/07/2014 a 01/08/2015 (SILVA, 2015). 

O programa em Itaqui beneficia 10 entidades cadastradas no COMUAS (Conselho 

Municipal de Assistência Social), 4.213 pessoas e 43 produtores, destes, 23 homens e 20 

mulheres. Dentre as entidades beneficiadas cita-se: CAPS Mentes Brilhantes; APAE; Lar São 

José; CAPS Sentimento; Projeto Fênix; Projeto Aumento nutrição; Lar da Juventude São 

Patrício; Hospital São Patrício; Centro de Convivência do Idoso e CRAS. 

De acordo com Silva (2015), no município de Itaqui o funcionamento do programa 

ocorre da seguinte maneira: nas terças-feiras um caminhão da prefeitura se desloca até a 
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localidade do Curuçú e Passo da Cachoeira, coleta os produtos e os deposita na Central de 

Comercialização. No dia seguinte, os produtos são distribuídos paras as entidades cadastradas. 

No escritório do programa, localizado junto à prefeitura municipal, é lançado no SISPAA 

(Sistema do Programa de Aquisição de Alimentos) a aquisição dos produtos de cada 

agricultor, no qual é gerado um termo de recebimento e aceitabilidade e, posteriormente, feito 

registro da nota fiscal. 

A proposta para o programa, no período de julho/2014 a agosto/2015, foi no valor de 

R$ 245.209,73; com valor limite por produtor de R$ 6.500,00. Porém, foi utilizado 29,3% do 

valor, ou seja, R$ 71.849,22. 

Utilizou-se apenas parte do valor disponibilizado para o município, fato que pode ser 

explicado por ser o primeiro ano de funcionamento do programa, por estar sendo conhecido e 

reconhecido pelos agricultores familiares e/ou porque as famílias ainda não se organizaram 

para cumprir as metas de produtos que podem ser comercializados no programa. Além destes, 

pode-se somar aquela que é uma das maiores dificuldades para a comercialização dos 

produtos oriundos da agricultura familiar no município de Itaqui, a distância da sede.    

4. A agricultura familiar em Itaqui   

4.1. Localização de Itaqui 

 O município de Itaqui localiza-se na Fronteira Oeste do estado do Rio Grande do Sul, 

na fronteira com a Argentina, estando a uma distância de 670 km da capital Porto Alegre, 

sendo o município gaúcho com a maior distância em relação a esta. Ele é banhado pelo Rio 

Uruguai e tem como cidades vizinhas Alegrete, Maçambará, Manoel Viana, São Borja e 

Uruguaiana, no Brasil; e La Cruz e Alvear, na Argentina.  



 

Figura 1: Localização de Itaqui

 

 Fonte: Elaboração própria

 

 Entre os agricultores já mapeados durante a 

características o tamanho reduzido das propriedades

hectares; a quase inexistência de famílias pluriativas (apenas uma), apesar de a produção 

agrícola familiar estar cerceada por prop

casos varia de dois a três salários mínimos, mas que nunca é inferior a um ou superior a 

quatro salários mínimos. 

 Outra característica que chama a atenção ao se observarem os dados relativos ao perfil 

demográfico dos produtores familiares de Itaqui, apesar de não constituir novidade no 

contexto da agricultura familiar brasileira, é o fato de que não há jovens, com idades entre 15 

e 24 anos, morando nas unidades familiares visitadas, sendo os 

predominantemente adultos com idades entre 25 e 60 anos.

 Constatou-se ainda que os principais órgãos de assistência técnica são a Emater/Ascar 

e a Prefeitura Municipal7, detectando

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) são as demais 

políticas públicas acessadas p
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hectares; a quase inexistência de famílias pluriativas (apenas uma), apesar de a produção 

agrícola familiar estar cerceada por propriedades patronais e uma renda que em 62,5% dos 
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se ainda que os principais órgãos de assistência técnica são a Emater/Ascar 

, detectando-se ainda que o Programa Bolsa Família (PBF) e o 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) são as demais 

políticas públicas acessadas pelos agricultores, além do PAA. Vale salientar que os 
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beneficiários do PBF não são os mesmos do PRONAF, a

seja, acessam diferentes políticas públicas.

sinergia entre as políticas públicas constatada por Schneider et al (2015); Garcia, Helfand e 

Souza (2013) não se verifica com a mesma intensidade em Itaqui, ressalvando

de partida da pesquisa foi o fato de já ser beneficiários de uma política pública, o PAA. 

 Dentre as características associadas ao sistema produtivo encontradas verifica

apesar de a maioria dos produtos não ser cultivado em escala, que as proprieda

altamente diversificadas, concentrando em si um mínimo de 14 e um máximo de 20 diferentes 

produtos, entre hortifrutigranjeiros, produtos de origem animal e produtos minimamente 

processados. Igualmente, cabe destacar que a maioria da produção é util

autoconsumo quanto para a venda, conforme é possível observar no gráfico 1.

Gráfico 1: Variedade de produtos e sua destinação

Fonte: pesquisa de campo 

 

 Esta característica é demonstrativa da importância desta produção para a segurança

alimentar e nutricional das famílias, dado que quase tudo o que é produzido também é 

consumido, o que possivelmente esteja associado 

constata Mielitz (2014) uma das características desta política é recolocar no mercad

tradicionais que já não eram mais comercializados. De outra forma, esse dado também 

permite inferir que parte significativa da produção destes agricultores está mais voltada ao 

autoconsumo e, portanto, a manutenção de sua segurança alimentar e n

propriamente aos mercados, característica singular no contexto da agricultura familiar do Rio 

Grande do Sul, reconhecidamente entre aquelas mais integradas aos mercados.  
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 Ao se analisar a produção existente nas propriedades e sua destinação verifica-se, 

primeiramente, que além do PAA, as vendas são feitas diretamente ao consumidor por três 

agricultores; em feiras por seis agricultores e a supermercados por três agricultores. Nenhum 

produtor vende apenas para o programa público e apenas um realiza venda nas três 

modalidades de mercado. Mas ao analisar a produção segundo sua destinação também é 

possível verificar que os produtos de origem animal, além do pêssego, possuem prioridade 

para o autoconsumo e que os produtos minimamente processados e a laranja, tanto de umbigo 

quanto para suco, são priorizadas para a venda, somando-se aos demais produtos que são 

utilizados para a venda e o consumo, como é possível observar no gráfico 2.  

 Em termos de quantidades produzidas e sua destinação, verifica-se naqueles produtos 

que têm como destinação tanto o mercado quanto o autoconsumo, que a maior utilização é 

para a primeira finalidade, situação que é inversa quando se tratam apenas dos produtos de 

origem animal que, a exceção do leite, tem sua maior produção voltada ao autoconsumo na 

maioria dos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2: Produção e sua destinação

Fonte: pesquisa de campo 
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quantidade e fatores climáticos, são alguns dos fatores que, ligados aos demais da 

cadeia produtiva, podem acarretar em acréscimos na economia local, ou o contrário. 

(TRINDADE, 2011, p. 12) 

 Praticamente não existe tradição no cultivo de olerícolas e, devido a isso, existe 

preconceito com o trabalho realizado pelo agricultor familiar. De acordo com Ethur (2013), 

“os trabalhos, tanto dos profissionais quanto daqueles ligados à lida do campo, são voltados às 

práticas relacionadas ao cultivo do arroz e aos cuidados com o gado”. Um dos agricultores 

familiares da região que acabou deixando o plantio do arroz e passou para o de olerícolas 

devido a problemas de saúde, certa vez comentou: “contratei um empregado para ajudar no 

cuidado e na poda de um novo pomar de pessegueiros (...), mas findo sete dias, o empregado 

me pediu as contas, alegando que ele não era homem pra ficar cuidando de frutinhas”. Esse 

fato ilustra o problema com a mão-de-obra, seja especializada ou não. Em uma visita às 

propriedades dos agricultores familiares, uma família composta por um casal idoso e uma 

filha de 30 anos, colocaram que “um dos maiores problemas para manter a propriedade é que 

não temos mais como realizar os serviços pesados e o único que vem nos ajudar é um rapaz 

daqui de perto, mas somente uns 2 ou 3 dias por mês”.  

 Um dos principais problemas enfrentados pela agricultura familiar é a “deriva” de 

agrotóxicos que ocorre na região de Itaqui, na época de cultivo do arroz, que é muitas vezes 

alarmante. Ocorre na atualidade e sabe-se que produtores de arroz muitas vezes precisam 

ressarcir aqueles que cultivam próximo da sua propriedade e que perdem, muitas vezes, toda 

sua produção. Conforme Trindade (2011), com relação a monocultura do arroz irrigado na 

região de Itaqui: “ (...) o emprego constante de máquinas e implementos pesados sobre o solo 

acaba resultando em compactação e degradação do solo, resultando no surgimento de ervas 

daninhas, que passam a exigir maiores doses de fertilizantes e defensivos químicos, 

acarretando em problemas ambientais.” Nesse sentido, a agricultura familiar sofre com a 

deriva, mesmo nas propriedades periurbanas, pois as lavouras de arroz chegam até os limites 

da sede do município8. Conforme Talhaferro, em entrevista com agricultores familiar de 

Itaqui:  

A incerteza em conseguir ou não desenvolver atividades agrícolas, sem ser 

comprometida ou danificada pelos agrotóxicos da lavoura arrozeira, fez com que 

quatro dos seis agricultores entrevistados mudassem de atividade, geralmente 

desistindo de realizar atividades agrícolas e investindo em atividades pecuárias que 

são menos propensas a perdas diante do cenário atual de utilização de agrotóxicos 

                                                             
8 O Rio Uruguai, que abastece a cidade, também é vizinho destas propriedades, sendo, portanto, também afetado. 
No entanto, ainda não foram realizados estudos acerca dos efeitos destes produtos químicos sobre o meio 
ambiente e a saúde da população. 
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Figura 2: localização das propriedades cadastradas

Fonte: Elaboração própria 
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 Com a distância da sede e as estradas de terra (chão), vem outros problemas, tais 

como: transporte dos produtos, assistência técnica, contato com a secretaria municipal da 

agricultura, diversões, assistência de saúde, água, energia elétrica e telefonia. Esses fatores 

auxiliam para a ocorrência do êxodo rural, principalmente entre os jovens. 

 A secretaria municipal da agricultura auxilia os agricultores familiares com parca 

assistência técnica. Além da falta de veículos, há apenas um técnico agrícola para realizar as 

atividades de extensão rural, de forma que o apoio da prefeitura resume-se ao transporte dos 

produtos que serão comercializados em algumas bancas na sede do município. A EMATER 

local também busca realizar assistência técnica e social dentro das suas possibilidades. 

 Mesmo com todos os problemas relatados, os agricultores familiares produzem 

hortícolas, frutíferas e cuidam de gado leiteiro. Conforme Ethur (2013) “(...) nessa região 

existe o cultivo de várias hortícolas, mas em escala inferior. Esse fator evidencia que o solo e 

o clima são propícios para várias culturas, inclusive, frutíferas como o abacaxi.” Nesse 

sentido, as famílias poderiam produzir muito mais do que é oferecido, o que poderia, 

inclusive, possibilitar a criação de uma feira do produtor, na sede do município. Os 

agricultores comercializam pouca diversidade de produtos, sendo que muitas vezes não 

valorizam o que cultivam em suas propriedades. Isso ficou claro em uma das visitas às 

propriedades de agricultura familiar, quando o técnico agrícola da secretaria municipal da 

agricultura perguntou a uma agricultora: “(...) porque a senhora não entrega abacate para o 

PAA? Olha só quanto abacate esse pé está produzindo!”. A senhora ouviu e deu de ombros, 

demonstrando não valorizar esse tipo de fruta. Outro fato é que as famílias têm algumas 

culturas que são tradicionais na propriedade e não querem maior diversidade, pois tem receio 

de apostar em algo novo. 

 Os produtos comercializados são de qualidade, embora a produção seja em pequena 

escala, bem inferior ao que poderia ser comercializado em uma cidade de quase 40.000 

habitantes. Em um dos mercados locais é vendida a “laranja crioula”, que foi batizada com 

esse nome para diferenciá-la da laranja de suco que vem da CEASA (Centrais de 

Abastecimento do Rio Grande do Sul S.A.). Essa laranja é um sucesso de venda, elogiada pela 

comunidade, mesmo sendo de tamanhos diferenciados e muitas vezes com a casca não tão lisa 

e bonita como as da CEASA. Além da laranja pode-se citar outro exemplo, o pêssego 

comercializado por uma das famílias numa banca na praça central do município. Esse pêssego 

não tem a apresentação daqueles encontrados nos mercados locais, mas é muito saboroso. 

Segundo Ethur (2013) “o desenvolvimento e a consolidação da agricultura familiar em Itaqui 

é uma necessidade da região, pois grande parte da produção de hortícolas que é 



 
 

comercializada no município, e em parte da fronteira oeste, é advinda de outras regiões do 

estado ou do país”.  

 Mesmo com as dificuldades para ampliar a produção aqui mencionadas, verifica-se 

que os agricultores continuam produzindo, em pequena escala, mas com diversificação, 

comercializando seus produtos para o PAA, PNAE, feira livre do produtor e mercados locais. 

Com relação ao comércio que ocorre na área urbana do município, deve-se salientar que não 

existem local e infraestrutura adequados para o comércio dos produtos produzidos pela 

agricultura familiar. Esse fato mostra a falta de cuidado e de incentivo para com o agricultor 

familiar, pois já existe um espaço que poderia ser adequado para a construção de um 

alojamento, com bancas para os produtores. Esse espaço possui infraestrutura de água, energia 

e banheiros, em um pequeno prédio chamado de central de comercialização, que é usado para 

a organização dos produtos do PAA local. 

 

Conclusão 

Ao se analisar a forma como a agricultura familiar está organizada no município de 

Itaqui percebem-se algumas características que a diferenciam do que tradicionalmente é 

encontrado no Rio Grande do Sul. Primeiramente, pela diversidade produtiva mantida nas 

unidades familiares e pela manutenção de uma produção que é utilizada tanto para a 

comercialização quanto para o autoconsumo, o que pode ser entendido enquanto processo de 

sobrevivência e manutenção da condição camponesa que ainda permanece adormecida, mas 

viva, nestes agricultores que tentam se integrar a lógica de mercado para sobreviverem em 

condições adversas. Igualmente, chama a atenção sua sobrevivência em meio a lavoura 

arrozeira que engole o município, que os atinge através dos agrotóxicos, mas que pelas 

condições topográficas da região não possui interesse em suas terras que, dessa forma, 

mantêm a diversidade como um óasis em meio ao deserto verde formado pela orizicultura. 

Dadas as dificuldades historicamente encontradas por esses agricultores, em termos de 

dificuldades de acesso à infraestrutura básica, como água e luz; aos mercados e ao próprio 

centro do município, entende-se que a diversidade, mais do que uma estratégia produtiva, 

configura um meio de vida, pois sem a mesma e na dependência de comprar de fora os 

alimentos necessários a seu sustento não sobreviveriam, ou, ainda que sobrevivessem, 

estariam comprometendo sua segurança alimentar e nutricional. 

Finalmente, a pesquisa está em fase inicial, de forma que o cadastramento até aqui 

realizado ainda não permitiu sua utilização para o gestão das políticas públicas ou mesmo 

para o planejamento do desenvolvimento territorial rural da região, no entanto os primeiros 



 
 

achados de campo já são demonstrativos das especificidades do sistema produtivo presente no 

município.   
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