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RESUMO 
 
Este artigo constitui uma análise evolutiva da organização do espaço agrário do Estado do 
Rio Grande do Sul, onde são enfatizados dois aspectos relevantes para o entendimento 
desta temática: a estrutura fundiária e a produção agropecuária. A preocupação central 
consiste em analisar o quadro vigente e verificar as tendências do setor agrário de uma área 
composta basicamente por pequenas propriedades e que desenvolvem atividades 
relacionadas à produção agrícola e pecuária, nem sempre condizentes com estas 
dimensões. 
 
PALAVRAS CHAVES: evolução agrária, produção agropecuária, estrutura fundiária 
 
 
ABSTRACT 
 
This article constitute  in a developing analysis of the agricultural area organization of Rio 
Grande do Sul, where two relevant aspects are highlighted in order to understand these 
issue: the landed structure and breeding  agricultural production. The main concern is to 
analyze the current situation and verify the trends of the breeding and agricultural 
production in an area which basically has small properties related to agricultural and 
breeding activities that sometimes are not according to the dimensions of the lands. 
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  INTRODUÇÃO         
  

 Esta pesquisa tem como meta, estudar os processos que impulsionaram as 
mudanças mais significativas na organização do espaço agrário no estado do Rio Grande 
do Sul - Brasil. Os processos produtivos ligados à dinâmica agropecuária foram (re) 
estruturados na década de 1960 no Rio Grande do Sul, e repercutiram de forma 
significativa no papel do homem enquanto trabalhador e no ambiente, através do uso de 
uma tecnologia mais avançada em relação aos períodos anteriores. Nos estudos evolutivos 
consideram-se as temáticas que configuram o entendimento da realidade, quais sejam: a 
história da ocupação regional; a produção agropecuária; a estrutura fundiária; o trabalho 
dos agricultores e suas características no desempenho das atividades agrícolas; o modo de 
produzir e suas repercussões sociais e ambientais, a mobilidade populacional resultante da 
organização do espaço, entre outros aspectos considerados relevantes. 
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 Para chegar a estas definições, é necessário fazer análises que podem ser 
interpretados através de estudos de indicadores sócio-econômicos publicados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE), principalmente nos 
Censos Agropecuários desde 1960 até a data mais atual possível (dados preliminares de 
2006). Os indicadores selecionados para o estudo vinculam-se às características internas da 
agricultura regional, selecionados os de maior relevância para o estado do Rio Grande do 
Sul e referem-se aos seguintes aspectos: utilização das terras; produção agrícola; produção 
animal; estrutura fundiária, dada pelo número de estabelecimentos agrícolas e pela área 
que os mesmos ocupam; pessoal ocupado na agricultura; uso de insumos nas culturas 
agrícolas, entre outros.  
 Com a análise evolutiva do comportamento, no tempo e no espaço, de cada uma das 
variáveis selecionadas é possível entender a problemática que envolve o setor agrário como 
um todo. Também como metodologia de trabalho foram utilizadas fotografias, coletadas 
em museus que contribuíram para o entendimento da realidade estadual quanto aos 
aspectos de ocupação e as formas de produção agrícola que contribuíram para a 
reorganização do espaço natural. Pela pesquisa bibliográfica, análise de documentos 
cartográficos oficiais e observações em campo, foram sistematizadas as informações para a 
análise dos aspectos físicos, base para o entendimento da ocupação humana e do 
desempenho das atividades sócio-econômica. 

 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

  A abordagem histórica estabelece o entendimento da organização atual do espaço 
agrário, considerando o processo de ocupação em suas diversas fases, configurando nova 
fisionomia ao estado. As áreas originalmente de campo foram ocupadas por fazendeiros 
estabelecidos em grandes propriedades e os colonos (imigrantes) chegaram à região das 
matas subtropicais, ocuparam a terra e ali se fixaram com suas famílias, formando vários 
núcleos rurais.  
 A ocupação portuguesa (a mais antiga em termos de tempo) do atual território 
gaúcho começou pelo Litoral e teve como principal atrativo o gado, formando mais tarde 
uma classe concentradora de terras, caracterizada pelos grandes proprietários 
(estancieiros), que são os ocupantes da porção oeste - meridional do Estado.  
 Na ocupação das terras estaduais pelos estancieiros, é de relevância a consideração 
dos aspectos geográficos, em especial dos fitogeográficos: campos nativos na porção sul e 
matas ao norte. 
 A primeira tentativa governamental de intensificar as atividades relacionadas à 
agricultura, que se apresentavam carentes em função da predominância da atividade 
extensiva, deu-se pela vinda de famílias açorianas ao Rio Grande do Sul, por volta de 1750 
Esta corrente migratória também objetivava acelerar o adensamento da população que se 
encontrava rarefeita. 
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 Nos mapas que seguem pode-se perceber que a área de campo coincide com a 
ocupação mais antiga do Rio Grande do Sul e as áreas de mata com a ocupação mais 
recente, representada pelo processo migratório europeu e de descendentes. 
As mudanças de paisagens culturais, verificadas no Estado do Rio Grande do Sul, 
coincidem com os limites da zona de mata com o campo. Portanto, é a borda da mata que 
separa áreas tão diferentes.  

 A colonização oficial encontraria êxito em áreas onde a ausência da grande lavoura 
propiciava a formação da pequena propriedade. 
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A região da antiga mata subtropical apresenta características inerentes às das zonas de 
colonização, com o domínio da pequena propriedade rural e da policultura de vários 
produtos destinados à subsistência familiar e ao abastecimento do mercado interno, além 
de adquirir importância o desenvolvimento da lavoura de caráter comercial, dada pela 
produção de trigo, milho e soja, principalmente. 
 
 O Norte do RS faz parte da área mais recentemente ocupada no Estado por 
colonizadores e, principalmente, por descendentes de antigos colonos de origem européia. 
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Possui uma elevada densidade demográfica atribuída à forte influência da atividade rural 
no processo de desenvolvimento.  
 As atividades relacionadas à agricultura contribuem para a formação de grandes 
contingentes populacionais e a existência de numerosos povoados nessas áreas contrasta 
com as áreas meridionais onde a atividade econômica baseia-se na pecuária e apresenta 
uma densidade demográfica significativamente inferior 
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 A história da ocupação do Rio Grande do Sul proporcionou o surgimento de dois 
tipos característicos, que passaram a representar formas de vida e de atividade distintas. 
Embora em grau menos intenso, essa “fronteira” perpetua-se ao longo do tempo.  
 Os imigrantes que se dirigiram para o Rio Grande do Sul foram atraídos por uma 
política governamental que pretendia, fixando-os a terra, formar colônias que produzissem 
alimentos necessários ao consumo interno.  
 Estas colônias localizaram-se próximas de um centro urbano, mas suficientemente 
distantes das áreas da grande propriedade, de modo a não apresentar uma ameaça à sua 
hegemonia política e econômica. Devido à distribuição geográfica das colônias, os 
imigrantes achavam-se livres da influência quase feudal dos grandes proprietários.  
Recebiam terras do governo imperial, que exploravam de modo independente, dedicando-
se primeiramente à agricultura de subsistência e à suinocultura. 
 A localização dos colonos açorianos, como pode ser observada nos mapas 
apresentados obedeceu a um critério, sobretudo estratégico, em pontos espaçados, 
principalmente, do caminho litorâneo.  No entanto, a fixação dos açorianos também se fez 
em áreas de campo, o que, de certa forma, contrariava a mentalidade colonial, segundo a 
qual os campos não eram favoráveis à realização de atividades agrícolas. 
 Após a tentativa com a colonização açoriana, um novo tipo de povoamento foi 
sendo introduzido no Rio Grande do Sul quando, em 1824, o governo imperial deu início a 
uma política oficial de colonização do estado, com imigrantes europeus, A intenção era 
fomentar o povoamento nos pontos que ainda se encontravam desabitados e inexplorados.  
 Os imigrantes, cujas principais correntes foram representadas pelos alemães em 
1824 e italianos em 1875, estabeleceram-se em áreas onde se concentrava a quase 
totalidade de áreas arborizadas. O método inicial utilizado constituía-se na derrubada das 
árvores, seguido de queimada. 
 O aparecimento dessa classe de agricultores, com dedicação à lavoura de 
subsistência, resultou em um fenômeno decisivo na história econômico-social do Rio 
Grande do Sul. Com isso, a pequena propriedade passou a representar uma forma essencial 
no estado, dando originalidade à sua nova fisionomia.  
 Foi com a imigração alemã e, posteriormente italiana que a formação social 
agrícola também chamada de colonial desenvolveu características próprias e diferenciada 
da pecuária rio-grandense. 

 Os pequenos estabelecimentos rurais mantinham uma mão-de-obra familiar, 
produzindo diversas culturas que supriam quase que integralmente as necessidades da 
família. 
 Aos poucos, as técnicas de trabalho utilizadas pelos colonos, na chamada 
agricultura tradicional, passou por uma reformulação nas técnicas produtivas, e foi 
incorporada pela grande maioria dos agricultores. No entanto, a modernização além de 
trazer inovações técnicas, trouxe também uma mudança significativa nas relações sociais 
de produção, onde os pequenos agricultores tiveram suas situações econômicas agravadas, 
pela inadequação entre custos e benefícios e o meio ambiente foi fortemente agredido pelas 
novas formas de desempenhar as atividades agrícolas. 
  A base da economia da região considerada de ocupação por imigrantes é a 
agricultura familiar. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) aproximadamente 95% das propriedades agrícolas possuem menos de 50 ha. 
Com a introdução da soja na década de 1950 foi desenvolvida toda uma estrutura industrial 
e comercial baseada na produção e exportação de soja que modificou as características 
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regionais. Os fornecedores de máquinas e equipamentos agrícolas, as indústrias produtoras 
de adubos químicos e agrotóxicos, as empresas de armazenamento e de prestação de 
serviços, enfim, todos os negócios dependentes da produção de soja foram e ainda são 
responsáveis pela maior parte do PIB (Produto Interno Bruto) desta região.   

  Atualmente a produção de soja ainda é tão significativa que ela representa 55% do 
conjunto da produção agrícola regional. Mas, apesar da estrutura produtiva da soja ter 
proporcionado um progresso econômico para a região, gerando empregos e proporcionado 
serviços públicos em função de uma maior arrecadação de impostos, os maiores 
beneficiados são as corporações multinacionais responsáveis pela exportação e pelo 
fornecimento de insumos e tecnologias agrícolas.  

  A produtividade da soja, que no início do processo de “modernização” foi 
significativa, estagnou a partir da década de 80 e, em muitos casos, chegou a diminuir em 
função da destruição dos recursos naturais disponíveis. Em 1980 a produtividade da soja 
no Rio Grande do Sul chegou a ser menor do que em 1955, no início da “modernização” da 
agricultura, apesar da alta dosagem de adubação química, que representa uma grande parte 
dos custos de produção. A aplicação de adubos químicos na produção de soja foi 
quadruplicada, sem que houvesse um proporcional aumento da produtividade. Enquanto 
em 1970 uma tonelada de adubo era suficiente para produzir 48 toneladas de soja, em 1980 
com uma tonelada de adubo só foram mais produzidas 15 toneladas de soja e em 1992 
somente 11 toneladas. 

  A produção agrícola representada pela cultura da soja no Rio Grande do Sul tem 
ocasionado uma fragilidade econômica em especial para os pequenos produtores rurais.  

 

 
A EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA NA METADE SUL E NA METADE 
NORTE DO RIO GRANDE DO SUL, DE 1940 A 1996  
 
 
  Para efeitos metodológicos considera-se a metade sul, aquela dominada pelas áreas 
de campo e a metade norte a área de florestas originalmente. Apesar de a área total das 
duas regiões não diferir muito, a Metade Norte possui 394 dos atuais 467 municípios 
gaúchos, ou seja, a Metade Sul tem apenas 15,63% do total dos municípios. Isto se traduz 
em uma estrutura fundiária concentradora de terras onde há uma baixa densidade 
demográfica rural. 
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 A metade norte possui mais de 75% dos estabelecimentos do Rio Grande do Sul. 
Além disso, do total de pequenas propriedades no estado, em torno de 80% situam-se nesta 
porção do Estado. Isso pode ser visualizado na Tabela 3 a seguir. 
 
 
 

 
 
 
 
                 Observa-se, na Tabela 3, que o percentual de grandes propriedades vem 
aumentando na Metade Sul tanto no número quanto na área. Disso se conclui que, na 
Metade Sul, há uma ociosidade muito grande das terras, visto que não há uma agropecuária 
desenvolvida como na Metade Norte. 
                Alguns autores colocam duas alternativas de desconcentrar a propriedade ou de 
torná-las mais produtivas. A primeira alternativa é uma redistribuição das propriedades 
através de um amplo processo de reforma agrária que se completará num prazo de 50 anos 
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no mínimo. Embora seja um número expressivo de famílias a serem assentadas, não 
alterará em muito a atual estrutura fundiária da Metade Sul.     
               No entanto, deverá haver condições para que a agricultura seja viável. Por isso é 
necessário financiar quem realmente precisa que são os pequenos agricultores, além de 
fornecer assistência técnica, subsídios Enfim, é preciso que haja uma política agrícola e, 
principalmente, agrária eficientes. 
              A segunda alternativa, que é mais branda, é adotar uma tributação de acordo com 
o tamanho da propriedade e do grau de sua utilização. Isso incentivará os que atualmente 
utilizam a terra apenas como reserva de valor a torná-la produtiva.  
A maneira como o Rio Grande do Sul foi ocupado influenciou bastante na distribuição da 
população e também no começo das desigualdades entre a Metade Sul e a Metade Norte, 
pois as regiões de imigração são atualmente municípios com uma economia bem 
diversificada e possuem o maior contingente populacional. 
            Sobre a estrutura fundiária, constatou-se que aproximadamente 80% das pequenas 
propriedades concentram-se na Metade Norte e que mais de 2/3 das grandes propriedades 
estão na Metade Sul. Ou seja, a estrutura fundiária apresenta-se desigual desde o seu 
histórico de ocupação. 
           A área média dos estabelecimentos da Metade Sul é mais de 3,50 vezes a da Metade 
Norte. Isso demonstra que a desigualdade entre as duas regiões, no que tange à estrutura 
fundiária, continua muito grande.  
 
 

NOVAS PERSPECTIVAS PARA A AGRICULTURA 

 

As políticas e práticas adotadas no meio agrícola, para uma produção 
essencialmente de caráter comercial, visando o mercado externo e priorizando o grande 
produtor rural, não se preocupando com os efeitos negativos, têm gerado muitas discussões 
e questionamentos sobre os problemas socioambientais decorrentes, como exclusão social, 
pobreza, poluição e contaminação dos recursos naturais, enfim, degradação do ambiente 
como um todo. 

A atividade agrícola se faz em contato direto com o meio natural, revelando uma 
forte inter-relação. A prática da agricultura sempre resultará em algum impacto para o 
meio ambiente, pois o ato de transformar um ecossistema em um agroecossistema já 
resulta em impactos, mas o uso excessivo dos recursos naturais e o manejo inadequado 
acabam afetando os agroecossistemas de forma muitas vezes irreversível, por isso é 
necessária a prática de uma agricultura fundamentada em novas práticas, visando o menor 
impacto possível, em uma relação de cooperação. 

A pequena propriedade rural não comporta um uso inadequado do solo e nem fortes 
instabilidades climáticas. Os métodos adotados até então por muitos agricultores familiares 
têm provocado uma séria degradação do solo, isso se reflete na sua produtividade, 
formando uma cadeia de problemas socioambientais, que colocam em risco a viabilidade 
da produção. Essa situação pode ser mudada e, para isso,  práticas como  agroecologia 
surgem como alternativas viáveis, que promovem a sustentabilidade da agricultura 
familiar, preservando os recursos naturais e agregando valor aos produtos e, com isso, 
promovendo uma melhor qualidade de vida tanto para a família do agricultor, como para a 
população da cidade. 

A partir de uma agricultura de base ecológica é possível melhorar a fertilidade 
natural do solo, com práticas como a rotação e diversificação de culturas, pela qual o 
agricultor passa a não depender apenas da renda de um único produto, quando na 
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decorrência de uma instabilidade climática, não afetando toda a produção. Dessa forma, é 
possível garantir a sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural da agricultura, 
promovendo uma melhor qualidade de vida para a população rural e da cidade, em 
qualidade e quantidade suficientes para todos, garantindo segurança alimentar. 

O redirecionamento das políticas agrícolas para um modelo sustentável, prevendo a 
recuperação e a preservação dos recursos naturais, a qualidade de vida da população e, a 
eqüidade social, é uma medida necessária e urgente. Mas não basta que a agricultura se 
realize sobre bases ecológicas, ela precisa ser sustentável também do ponto de vista 
socioeconômico, buscando não apenas o máximo resultado em produção, mas a 
estabilidade para as futuras gerações. Uma produção estável só pode se tornar realidade 
dentro do contexto de uma organização social que proteja a integridade dos recursos 
naturais e, que assegure a interação harmônica entre os seres humanos, o agroecossistema e 
o meio ambiente (Altieri, 2002 p.17). A agroecologia envolve todas essas questões.  

Para implantar uma prática ecológica,  é necessário uma reorganização da 
propriedade, em vista da forma como ela vem sendo usada pela agricultura convencional. 
Essa mudança envolve desde o planejamento do plantio até a colheita, que perpassa o 
manejo, de forma equilibrada, dos recursos naturais, mantendo a harmonia entre elementos 
que compõem o agroecossistema com o ser humano (MARCOS, 2006, p. 214). No entanto, 
a transição para a prática agroecológica não deve ser realizada bruscamente, visto que não 
é possível deixar de uma hora para outra as práticas convencionais e passar para a 
agroecologia. A mudança deve ser gradativa. 

 O agricultor precisa trabalhar em sintonia com o meio natural, estabelecendo 
condições climáticas e de nutrição adequadas para assim proporcionar um equilíbrio 
biológico. 

O mercado para produtos agroecológicos vem crescendo muito nos últimos anos. 
Isso é positivo. O agricultor pode trabalhar de forma ecológica, agregando valor ao 
produto, seja in natura ou industrializado, fortalecendo assim a agricultura familiar e as 
economias locais e regionais. É uma nova perspectiva de organização socioeconômica que 
viabiliza a agricultura e garante a segurança alimentar e melhor qualidade de vida para a 
população rural e urbana. 

A busca pela prática de uma agricultura de base ecológica vem crescendo muito em 
razão das crises e instabilidades resultantes da agricultura convencional, que trouxeram 
diversos problemas econômicos e socioambientais. Para Altieri (2002 p. 547), ao examinar 
os problemas que dificultam o desenvolvimento e a adoção da agricultura sustentável, é 
impossível separar os problemas biológicos da prática da agricultura ecológica, dos 
problemas socioeconômicos, como a inadequação do crédito, da tecnologia, da educação, 
da falta de apoio político e do acesso ao serviço público. A questão ambiental precisa 
necessariamente ser discutida junto da questão social. 

 
 

 ORGANIZAÇÃO COOPERATIVA COMO ALTERNATIVA 

 
A organização cooperativa é um espaço de participação, de socialização das idéias, 

das necessidades, do trabalho e dos objetivos. Ao constituir uma cooperativa é 
imprescindível aos associados o espírito de cooperação, de ajuda mútua, de solidariedade.  

Para VEIGA (2001, p.17), o cooperativismo visa o aprimoramento do ser humano 
nas suas dimensões social, econômica e cultural, “preocupa-se com o seu entorno, com o 
meio ambiente e busca construir uma sociedade mais eqüitativa, democrática e 
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sustentável”. O grupo precisa trabalhar no sentido de buscar o desenvolvimento sustentável 
para atingir o bem-estar da coletividade. 

Os espaços de socialização se constroem pelas relações, por isso, a organização 
cooperativa é “um lugar social que possibilita aos envolvidos a produção de conhecimentos 
a respeito da realidade social” (FRANTZ, 2002, p.9) constituindo-se também em espaços 
de educação. É por meio da participação ativa dos associados que esses podem se tornar 
agentes de transformação da sua própria realidade. 

 
 
           CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
            No contexto geral, a porção norte diferencia-se do restante do estado, pois os 
produtos comerciais de maior significado em termos de área, na atualidade, evoluíram da 
agricultura colonial. Os produtos, com finalidade primeira de suprir o abastecimento 
alimentar, tanto humano como animal, transformaram-se em produtos de caráter comercial, 
responsáveis (principalmente a cultura da soja) por reorganizar as características do meio 
rural, fortalecendo um grupo de agricultores, que investiram, ao longo do tempo nesta 
produção, e empobrecendo cada vez mais o outro grupo que, apesar da pouca quantidade 
de terra disponível, destina a maior parte para a produção de soja, com rendimentos 
relativamente inferiores. 
 O crescimento da produção, gerado pelo setor agrícola, deu-se pela incorporação de 
recursos ao processo produtivo. Em um primeiro momento, este crescimento foi possível 
pelo uso intensivo do fator terra, resultado da incorporação de novas áreas ao processo 
produtivo. 
 As técnicas de produção mais avançadas são altamente dependentes de insumos 
modernos, o que torna bastante dispendiosa a sua introdução na agricultura. O 
comportamento da produção agrícola regional permite avaliar que os maiores ganhos em 
produtividade estão relacionados aos produtos que assumem um caráter comercial. 
 Em áreas de pequenas propriedades, apesar de a agricultura classificar-se como 
uma policultura encarregada de cultivar vários produtos destinados ao consumo, na 
verdade sempre esteve encabeçada por um ou mais produtos de maior valor comercial. 
Esses produtos variam conforme as condições de produção, sua valorização e a maneira 
como se integram no mercado.  
 Para o estabelecimento das lavouras foi necessária a retirada da mata, técnica que se 
manteve por várias décadas nesta região. Pode-se considerar que na área de ocupação por 
imigrantes as atividades agrícolas não foram compatíveis com a preservação da natureza. 
 Através da investigação das mudanças socioambientais, a partir do processo de 
colonização do noroeste do Rio Grande do Sul, foi possível verificar os períodos de maior 
impacto socioambiental no espaço agrário da região noroeste do RS. Pode ser citada a 
implantação da atividade agrícola pelos colonos migrantes e a introdução da modernização 
da agricultura, inserindo no setor, uma tecnologia de máquinas e insumos químicos que 
contribuíram para a degradação ambiental. 
 A porção do Estado do Rio Grande do Sul, originalmente ocupada pela mata 
subtropical e hoje retalhada em pequenas propriedades apresenta um modelo de 
desenvolvimento que não se sustenta. Isto porque na maioria das propriedades é praticada 
uma atividade agrícola incompatível com o tamanho das propriedades. Ainda predomina a 
produção de soja para exportação o que exige dos agricultores altos investimentos, 
traduzidos, muitas vezes, em dívidas bancárias. 
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 Os dados também atestam uma diminuição da população rural que tende a se 
deslocar para as últimas áreas de fronteira agrícola no norte do país e, em casos mais 
graves para as periferias das áreas urbanas. 
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