
A produção alimentar do município do Rio Grande: ênfase na produção de 
hortifrutigranjeiros 

 
Rosana da S. Soares1 

 
Resumo 

 
Considerando a agricultura como atividade relevante no contexto socioeconômico e de 

serventia como fonte básica de direitos humanos no que concerne à alimentação, o presente 

trabalho, em fase exploratória, objetiva buscar a caracterização acerca da produção agrícola 

municipal, principalmente a de hortifrutigranjeiros, e a relação desta com a Segurança Alimentar 

e Nutricional. A análise e estudo do caso pretendem demonstrar como o mercado comercial, e o 

próprio consumidor, têm valorizado o setor em questão. Ademais, por fazer-se importante buscar 

formas de valorizar a produção agrícola nacional e regional, acredita-se importante disseminar o 

trabalho dos agricultores do município, visto que o mesmo possui manejos ecologicamente 

sustentáveis, consequentemente propiciando alimentos de maior qualidade. Os métodos 

utilizados no desenvolvimento do trabalho de caráter qualitativo, em um primeiro momento, 

abrangem desde a coleta de dados através de entidades públicas que tratam da Agricultura, e do 

tema, em Rio Grande, até a realização de conversas informais com os produtores locais. Para 

tanto, utiliza-se como referencial teórico alguns princípios da teoria do materialismo dialético e 

outros fenomenológicos cabíveis.  
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1. Introdução  

Desde os primórdios da civilização o homem criou e buscou formas de se sustentar e 

sobreviver na terra, especificamente, esses meios foram através da caça de animais, pesca, e 

logo, a produção de seu próprio alimento. Dessa forma o cultivo de alimentos, e a agricultura 

propriamente dita, passou por diversas formas, em relação à manejo, relações sócioprodutivas e 

da própria relação de tratamento com a terra. Nesse sentido, não diferente das demais relações 

produtivas econômicas, a produção passou de seu modo primitivo a fazer parte do sistema 

vigente, ou seja, passando da forma de produção subsistente para atender as demandas 

capitalistas, dentro do modelo agroexportador. A partir da formulação de Mazoyer Roudart 

(1998), citado por Richard D. Dulley (2004. Pg. 17): 
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O sistema social produtivo o papel dos meios humanos, o saber, o saber fazer e o 
trabalho, mostra que através desses busca-se atender às necessidades humanas. 
Assim pode-se considerar que as atividades intelectuais e físicas originam-se da 
necessidade do homem para a preservação da vida da sua espécie que passa 
inexoravelmente pela necessidade de se alimentar. Foi exatamente essa 
necessidade, aliada à sua capacidade de pensar, que lhe permitiu aperfeiçoar os 
métodos de reproduzir, no seu meio ambiente, a biomassa e outros produtos 
necessários ao sustento de uma determinada população(...)2 
 

            A fase pós-revolução verde, transformou o que era simplesmente agricultura, em uma 

forma de agroindústria, essa última com finalidades restritamente lucrativas, de depredação do 

meio ambiente, por uso intensivo de máquinas, produtos químicos prejudiciais, produção de 

alimentos artificiais, além de outros males. Além de tais pontos negativos, essa forma de 

produção resultou no agravamento de conflitos agrários, por conta de se utilizar de uma vasta 

porção da terra para uso de monoculturas, que na maioria das vezes tornam o solo totalmente 

inutilizável para o mesmo uso. Isso ocorre, especificamente, devido ao uso intensivo de 

agrotóxicos, do qual além de contaminar o solo, contamina o ser humano direta e indiretamente, 

através da ingestão do alimento.  

Com o passar do tempo, as políticas ambientais relacionadas aos recursos naturais, o 

governo, e a própria comunidade, tem conseguido chamar a atenção dos produtores rurais a 

criarem formas alternativas no lugar de tais modelos prejudiciais. Esse novo modelo, conta com 

práticas de manejo sustentáveis, de forma equilibrada com o ambiente, de não uso de produtos 

químicos, e uma relação de verdadeiro cuidado com uso da terra, considerando-a como recurso 

renovável. Dessa forma a agricultura moderna passou a ser, não aquela que se utiliza 

restritamente da tecnologia, mas aquela que busca conservar a natureza de forma geral. 

Acredita-se que todas as ações, sejam de relações produtivas, sociais, e de reproduções 

sociais, são dotadas de valores, significados, e crenças, que por sua vez tornam o meio uma 

forma prática cultural adotada por determinada comunidade, e que muitas vezes subjetivas ao 

olhar do outro, assim como propõem a teoria Antropológica. Nesse sentido é também dessa 

forma que a agricultura se insere, pois suas práticas introduzem habilidades tradicionais, onde se 

denota a presença de valorização comunitária, caracterizando a identidade local.  

Paralelamente, uma das mais antigas formas de sobrevivência humana, o plantar para 

comer, foram práticas apreendidas e modificadas ao longo do tempo perante aos fatos sociais, 

ou seja, conforme a historicidade. A agricultura é dessa maneira, uma fonte de trabalho e renda 

no contexto social, envolvendo manifestações diversas em suas relações sócio produtivas.  
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Dessa forma, levando em consideração as condições e contradições econômicas 

sociais, a teoria dialética se aplica, porém é relevante considerar a questão dos valores humanos 

dotados de significados frente ao cotidiano imposto pelas atividades práticas da sociedade. A 

prática agrícola, como nas palavras de ALMEIDA (1999, 149), não deixa de ser uma arte, um 

saber-campônes, ou seja, o domínio de conhecimentos acumulados dentro do contexto do 

espaço que habitam. Tal colocação condiz com o fato de que a agricultura local é uma forma de 

integração cultural, de saberes tradicionais.3 

 
1.2 Conceitos de Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional, e Soberania Alimentar. 
 

O modelo econômico existente tornou e criou necessário novas formas de se produzir, e 

dessa forma a agricultura busca alternativas de viabilizar e se manter de forma respeitosa à 

natureza e a sociedade, de maneira geral. É justamente nesse modelo de sustentabilidade que a 

Agroecologia vem tomando espaço como forma de substituir a agricultura convencional, essa 

que muitas vezes mantém-se exclusivamente para atender grandes mercados e demandas 

sistêmicas externas.  

A nova forma de produção agrícola baseia-se no o cultivo e manejo de alimentos 

orgânicos e agroecológicos. Pela prática da Agroecologia se entende como uma forma de 

trabalho que procura ser socialmente justa com a natureza e o próprio ser humano, no sentido 

de que considera o próprio solo como um organismo vivo, ou seja, considerando os animais 

como controladores biológicos, e portanto tornando indispensável qualquer utilização de 

produtos e insumos químicos. 

Concernente à agricultura Agroecológica, Eduardo Sevilla Guzmán, propõem que o 

campesinato seria “uma forma de manejar os recursos naturais que permite a reprodução do 

homem e a natureza (que são um todo), conservando a biodiversidade ecológica e 

sociocultural”.4 

O fato de a alimentação ser considerada elemento básico de direito fundamental, 

conforme propõe a Constituição5, foi um dos motivos que levou a elaboração de algumas 

políticas. Nesse contexto, por ordens presidências e do Congresso Nacional, cria-se o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, do qual visa assegurar o direito humano 

à alimentação adequada e assim dar outras previdências, onde: 
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Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 6, por Segurança 
Alimentar e Nutricional – SAN- entende-se 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 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam 
ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.7 
 

Pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional são inclusos diferentes 

órgãos com funções de disseminar e fomentar as questões relativas a SAN, por meio da 

integração entre poderes federais, estaduais e municipais. Tais componentes são o CONSEA, 

CAISAN, CNSAN, além de outras entidades e instituições, públicas ou privadas, das quais 

objetivam e tem como mesma finalidade a garantia da SAN, conforme o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate a fome. 

A questão do acesso ao alimento incluso na política da Segurança Alimentar e 

Nutricional, conforme propõem a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura - FAO, é algo que ainda deve ser amplamente discutido, para assim garantir e tornar 

esse direito um bem de todos e não só, mais uma mera legislação brasileira em vão. Vê-se a 

partir de então, que políticas não são poucas concernentes ao tema, bastam torná-las práticas e 

integradas dentro dos recortes espaciais.  

Destaca-se o Ministério de Desenvolvimento Social e combate à fome por delegar ao 

SESAN ações e programas sociais que competem a fomentar a Segurança Alimentar e 

Nutricional no país. Os programas do SESAN integram três temáticas: produção, 

comercialização e consumo. Tais projetos são bastante importantes nas atividades agrícolas 

produtivas, pois estabelecem formas de incentivos a essas, desde a estrutura da produção 

familiar, até apoio aos povos e comunidades tradicionais. 

O conceito de Soberania Alimentar foi criado, e apresentado, pela Via Campesina, que a 

coloca como: “o direito dos povos a alimentos nutritivos e culturalmente adequados, acessíveis, 

produzidos de forma sustentável e ecológica, e o direito de decidir seu próprio sistema 

alimentar.” 8 

A questão da autonomia da produção alimentar está veiculada a teoria e política da 

Soberania Alimentar, a qual também está relacionada com a Segurança alimentar, pois nasce 

dos pressupostos contra o agronegócio e sua expansão, esse de caráter contraditório a 
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conservação do ambiente e qualidade social. A soberania alimentar visa, objetivamente, a 

garantia da viabilidade econômica da agricultura camponesa e sua prática sustentável.  

O paradoxo causado pelo agronegócio é desde a própria violação da SAN, ou seja, 

contribuindo nos índices de insegurança alimentar, desigualdade social, conflitos no campo, e 

considerável desestruturação ambiental. Por isso é importante a luta pela soberania alimentar, 

pois busca através da autonomia de produção regional e local, a efetiva qualidade do alimento, 

ecologicamente saudável, e vai contra as grandes devastações de terras tomadas pelo 

agronegócio e a monocultura, esses voltados exclusivamente para o mercado exportador. 

Ao contrário do que o mundo globalizado, dinâmico, tecnológico, e progressista impõe, 

ou pressupõem, hoje ainda milhares de pessoas passam fome no mundo inteiro, ou estão 

subnutridas. Tal fato, não é somente causa da falta de produção agrícola, por secas ou outras 

condições, mas sim por políticas neoliberais impostas pelo sistema atual, fazendo com que a 

metade da população que produz seu próprio alimento não tenha acesso a ele. O Brasil, por 

exemplo, é um grande exportador de alimentos, porém milhares de pessoas passam fome no 

país. E isso também ocorre em outros países latino-americanos como Uruguai e Argentina. 

Da mesma forma, a inexequível ou dificultosa prática de atividade agrícola, entre outros 

fatores, torna a questão do acesso alimentar básico um problema, como no caso do nordeste do 

Brasil, onde as condições climáticas não são propícias ao seu desenvolvimento. Já em outros 

países a questão origina-se por fatores sócio regulatórios, ou socioeconômicos, como na África, 

onde a fome e a desnutrição faz parte do cotidiano e se tornou uma questão banalizada.  

As modificações ocorridas ao longo do tempo, pelas expansões agrícolas, de 

monoculturas e a agroexportação, pós Revolução Verde, trouxeram grandes problemas a terra e 

por consequência ao ser humano. Esses problemas, além de outros, provem da utilização de 

plantas geneticamente modificadas- as transgênicas- uso intensivo de tecnologias no substrato 

do solo, enfim práticas que colaboram com a degradação da natureza e, por consequência, da 

qualidade de vida humana. Sabe-se hoje, que tais técnicas e elementos aliados na natureza 

causam grandes danos ambientais e, dessa forma, na própria saúde humana, colocando a 

questão da segurança alimentar em evidência e contraponto. As consequências causadas por 

tais utilizações são relevantes, embora não devidamente divulgadas, desde casos mais simples, 

como de alergias, até casos mais sérios como retardo no crescimento, intoxicação, câncer e 

morte, já detectadas. 

A questão acerca da Segurança Alimentar, apresentada, abrange diversos fatores de 

condições sociais, mas tem como principal diretriz tornar prioridade o acesso ao alimento de 

qualidade, como garantia à alimentação saudável. Devido a isso é importante tornar claro e 



explicitar à população quais as formas de se estar mais próximo desse alimento, e de como se 

tornar menos dependente de mercados comerciais, dos quais, na maioria das vezes, não se 

preocupam com a verdadeira qualidade de quem produz e de quem consome o produto. 

Concernente à agricultura Agroecológica, Eduardo Sevilla Guzmán, propõem que o campesinato 

seria “uma forma de manejar os recursos naturais que permite a reprodução do homem e a 

natureza (que são um todo), conservando a biodiversidade ecológica e sociocultural”.9 

Hoje, a grande maioria dos alimentos que a população mundial consome, provém de 

grandes redes de supermercados e indústrias, das quais não estão preocupadas com a 

verdadeira qualidade nutricional desse mesmo, tão pouco com as formas de como e por quem 

são produzidos, pois em sua grande maioria, pois se sabe que esses, em sua maioria, não se 

adequam as formas da natureza e do ambiente em geral. Constitui-se atualmente um padrão de 

alimentação global que atende, especificamente, aos apelos da mídia em geral e ao poder 

hegemônico, que bem tem o poder sobre essa mesma população, e devido a isso se vê presa, 

subordinada, e sujeita a diversas doenças, tanto físicas quanto psicológicas, que por sua vez 

acabam beneficiando diretamente aqueles, pois se veem obrigadas a consumirem e se tratarem 

exclusivamente com remédios químicos, onde de forma contraditória a sua teoria, podem 

agravar ainda mais tais doenças. 

 
2. Contexto do município de Rio Grande 
 

O município do Rio Grande fica localizado na porção litorânea do Estado do Rio Grande 

do Sul, onde abrange as águas da imensa laguna, conhecida como Lagoa dos Patos, de 

formações pioneiras de influência marinha.  

 
Fonte: Malha Brasil – Software livre trackmaker. Elaborado por MOURA, J.F.S; 2010. 
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O município em questão é um importante produtor agrícola no abastecimento alimentar 

local, visto que a produção vem desde pequenas propriedades no cultivo de hortifrutigranjeiros 

até produções em grande escala, como no caso da produção de arroz, no distrito do Taim. 

Dessa forma, a produção alimentar, de agricultura familiar, é um dos vetores ao fomento de 

atividades e programas assistenciais que corroboram para a sustentação básica do consumo 

local. 

A produção alimentar do município concentra-se nos pontos distritais, entre a Ilha dos 

Marinheiros, Ilha do Leonídeo, Quitéria, Quinta, Cassino, Arraial, corredor do Bolacha, Povo 

Novo, Domingos Petroline, e ao longo do distrito do Taim. O município possui condições para 

tornar ainda melhor seu desenvolvimento agrícola e de sua produção alimentar, assim 

garantindo o acesso ao alimento de qualidade à população. Para tanto, é necessário adotar em 

todas suas práticas, manejos agroecológicos que tornem sua produção mais sustentável, 

soberana e saudável, dentro dos padrões da SAN. 

No contexto local ressalta-se que, felizmente, a produção agrícola ganhou melhor 

desempenho pela comunidade acadêmica, visto que a própria Universidade, FURG, desenvolve 

projetos que visam tornar as práticas de manejos sustentáveis e de maior qualidade. Tais 

práticas abrangem a produção agroecológica nos grupos de agricultores familiares locais, dos 

quais além de realizarem cultivos que poupam a natureza, mantém formas de se tornarem mais 

autônomos frente às políticas estabelecidas, como se observa em associações cooperativas no 

ramo. 

 
2.3 A estrutura fundiária do município de Rio Grande 

 
O município do Rio Grande, quanto sua estrutura fundiária, possui considerável número 

de minifúndios, sendo esses entorno de 59,59 % dos imóveis nessa categoria. No entanto, essas 

áreas correspondem a menos que 5% da área territorial do município, enquanto nessa mesma 

percentagem, imóveis de grandes propriedades ocupam áreas que, no total, chegam a 60% do 

território municipal. A tabela a seguir, demonstra essa distribuição com base em dados de uma 

amostra levantada no ano de 2005. 

 
 
 
 
 
 



Imóveis e 
área  

Núm. 
de 
Imóveis  

% de 
imóveis  

% 
acumulado  

Área (ha) 
dos 
imóveis  

% da 
área  

% 
acumulado  

Número total de 
imóveis  

2254  100,00  231109,97  100,00  

Grandes 
imóveis  

125  5,55  5,55  134549,3  58,22  58,22  

Médias 
Propriedades  

239  10,60  16,15  45224,9  19,57  77,79  

Pequenas 
Propriedades  

520  23,07  39,22  24319,03  10,52  88,31  

Minifúndios  1315  58,34  97,56  11679,44  5,05  93,36  

Imóveis Não 
Classificados  

55  2,44  100,00  15337,3  6,64  100,00  

Fonte: INCRA, levantamento especial SNRC 00588, dez-2005. Organização MOURA, J. F. S; 
2010.  
 

Pode-se dizer, de forma geral, que as pequenas propriedades perfazem, em termos 

quantitativos, grande parte do território municipal, porém contraditoriamente não ocupam grande 

área total de seu território, como observa-se no gráfico logo abaixo: 

 

    
Classes de área de terras ocupadas do município do Rio Grande.  

               Fonte: INCRA, levantamento especial SNRC 00588, dez -2005. Organização MOURA, J. F. S; 2010.  
 

Dessa forma se estabelece não diferentemente da estrutura histórica fundiária brasileira, 

o fato de se concentrar uma grande parcela de terras com poucos proprietários e uma pequena 

porção dessas para muitos, transformando-se por sua vez em uma distribuição desproporcional 

à população rural. É importante considerar, ainda, que os grandes lotes de terras do município, 

são destinados a atividades da pecuária e lavoura temporária, enquanto as atividades 

relacionadas à agricultura familiar se realizam em pequenas lavouras. As unidades desse tipo de 

agricultura constituem a maioria, apesar da pequena área total de terras ocupadas. 

Além da diferença de ocupação territorial dos estabelecimentos do município de Rio 

Grande, há considerável diferença nas formas e quantidades de produções agrícolas, e 

agropecuárias, dentre a classificação de estabelecimentos locais. A tabela a seguir demonstra a 



produção alimentar referente ao ano de 2006, para uma posterior análise comparativa com 

dados mais atuais. 

 

Produção da horticultura por grupos de área em Rio Grande, 2006.  
 
Produtos da horticultura  Quantidade produzida (em toneladas = 

1000 quilos)  
Percentual da produção 
por grupo de área total  

Total  Até 
20 ha  

De 20 a < 
100 ha  

Maior que 
100 há  

Até 20 
ha  

De 20 a < 
100 ha  

Maior que 
100 ha  

Abobrinha  25  10  12  0  40,00  8,00  0,00  
Agrião  22  23  1  0  95,45  4,55  0,00  
Alface  668  595  71  1  89,07  10,63  0,15  
Almeirão  7  4  0  0  57,14  0,00  0,00  
Batata-doce  103  83  5  0  80,58  4,85  0,00  
Beterraba  262  248  13  0  94,66  4,96  0,00  
Brócolis  91  84  4  0  92,31  4,40  0,00  
Cebolinha  55  51  2  0  92,73  3,64  0,00  
Cenoura  466  302  56  0  64,81  12,02  0,00  
Couve  181  160  14  2  88,40  7,73  1,10  
Couve-flor  485  445  39  0  91,75  8,04  0,00  
Ervilha (vagem)  23  22  2  0  95,65  8,70  0,00  
Espinafre  21  20  1  0  95,24  4,76  0,00  
Milho verde 
(espiga)  

15  4  6  0  26,67  40,00  0,00  

Morango  20  4  0  0  20,00  0,00  0,00  
Nabiça  20  17  1  0  85,00  5,00  0,00  
Nabo  39  34  2  0  87,18  5,13  0,00  
Pepino  87  82  3  0  94,25  3,45  0,00  
Pimenta  2  1  1  0  50,00  50,00  0,00  
Pimentão  78  64  13  0  82,05  16,67  0,00  
Rabanete  13  10  1  0  76,92  7,69  0,00  
Repolho  287  282  3  0  98,26  1,05  0,00  
Rúcula  6  5  0  0  83,33  0,00  0,00  
Salsa  68  64  4  0  94,12  5,88  0,00  
Tomate 
(estaqueado)  

589  514  72  0  87,27  12,22  0,00  

Vagem (feijão 
vagem)  

3  31  2  0  93,94  6,06  0,00  

Nota: Dados das unidades territoriais com menos de três informantes e produtos menos de uma 
tonelada (1000 quilos) foram excluídos.  
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. Organização MOURA, J. F. S; 2010.  
 
           Vê-se a partir de então, que a produção de horticultura municipal provém, em sua maioria 

de estabelecimentos com menos de 20 hectares. A atividade agrícola familiar, no município, é a 

que produz a maioria dos gêneros alimentícios, sendo os tipos de culturas mais produzidas o 

alface, tomate, couve-flor, cenoura, repolho e beterraba. A produção das frutas vem, geralmente, 



das Ilhas que perfazem o município, e são destinadas para consumo familiar. No caso das 

lavouras temporárias, a produção que predomina, e ocupa maior área, é a monocultura do arroz.  

        Dessa forma, em tais propriedades familiares, inferiores a 100 hectares, tem-se uma 

produção que consiste na seguinte organização: 100% da produção de fava em grão, do feijão 

verde, do fumo em folha, da mandioca, do tomate rasteiro; 99% do melão; 98% da cebola, do 

feijão preto; 97% da ervilha em grão; 96% da abobora, do alho; 95% de toda produção de batata 

inglesa, da melancia; 90% do feijão de cor em grão; 87% de toda produção de milho em grão e 

de milho forrageira; 67% da produção de aveia branca em grão e por 21% do arroz em casca. 

          Para o ano de 2012, a produção e cultivo de hortifrutigranjeiros, conforme coleta de dados 

através da EMATER, explicita os dados, de acordo com o número de produtores locais para 

cada tipo: 

Principais culturas produzidas no município do Rio Grande, no ano de 2012 

Produtos            Nº. de produtores   Quantidade produzida em toneladas     Tamanho da 
propriedade                                                                                                                        

                         

Milho silagem                       50                                 3000ton.                                      120ha 

Milho grão                            15                                  80ton.                                           40ha   

Soja                                     ___                                7.320ton                                       2.000ha 

Arroz                                    ___                               157.500ton.                                  21.000ha 

Alho                                      40                                 84 ton.                                           8ha 

Melancia                               20                                 1.400ton.                                       70ha                                

Abóbora                                40                                 125 ton.                                         10ha 

Cebola                                760                                18.000ton.                                      800ha 

Tomate                                  60                                 900ton.                                          20ha  

Cenoura                                 30                                 375ton.                                         15ha              

Alface                                   150                                 200ton.                                          8ha 

Beterraba                               20                                 280ton.                                          8ha   

Pimentão                                50                                165ton.                                           6ha       

Couve                                   100                                 720ton.                                         12ha      

Abobrinha                               15                                 125ton.                                          10ha 

Couve-flor                               45                                87,5ton.                                          5ha                

Melão                                      60                                 750ton                                           50ha             

Morango                                 10                                  300ton.                                         12ha 

Feijão de cor                          ___                                  _____                                         12 

Brócolis                                   10                                   50 ton.                                         2ha  

Pepino                                     10                                  50ton.                                          2ha          

Vagem                                     15                                   28ton                                          2ha 

Olerícolas em geral                400                                1.500 ton.                                     150ha 

  Fonte: EMATER, Rio Grande, RS. Organização SOARES, S. Rosana. 2012. 

   



           Alguns valores não foram fornecidos, como se pode perceber, a despeito disso é 

deduzível e se confirma o fato de que as produções de monoculturas como a de arroz e soja 

serem as que produzem em grande escala, e ocupam os maiores hectares de terras dentro do 

município, visto que essas produções são destinadas e se enquadram no modelo 

agroexportador. Logo em seguida, a apesar de não se classificar em tal modelo, tem-se o cultivo 

da cebola, da qual seu rendimento chega a 18.000 toneladas, e isso se deve à proporção de 

produtores que se dedicam ao cultivo, assim como o próprio solo dessa região é propício a 

atividade. Por conta disso, inclusive, o município vizinho de São José do Norte é conhecido 

tradicionalmente por ser um grande produtor desse tipo de cultura. É preciso salientar, que no 

ano de 2012, em decorrência de mau tempo, tempestades, ventos fortes e granizos, essa 

produção foi diretamente afetada, o que causou prejuízos notáveis à esses agricultores. 

Ademais, um fato a ser considerado, nesse contexto, é o modo como os mercados 

consumidores locais valorizam esses produtores, pois ao invés de manterem um vínculo de 

compra e revenda com esses mesmos, acabam importando esse produto sendo oferecido ao 

consumidor com preço bastante elevado. 

            No contexto dos mercados comerciais do município, são poucos os que mantem a 

relação com os produtores locais para a revenda de seus hortifrutigranjeiros. Dentre os produtos 

que mais se verifica nesses mercados, está a alface, do qual é produzido em grande parte, nas 

localidades da Ilha dos Marinheiros. Por isso, e outros motivos, é importante valorizar esses 

produtores, tanto econômica quanto socialmente, pois seus produtos vem sendo cada vez mais 

advindos de modelos orgânicos e agroecológicos, ou seja, aqueles que preservam as 

verdadeiras propriedades nutricionais dos alimentos e seus manejos são ecologicamente 

sustentáveis. É importante destacar aqui, que manejos sustentáveis, não devem ser retratados 

como exclusivos às formas que “preservam o meio ambiente” mas sim um  modelo de agricultura 

que se preocupa com a qualidade social, com sua própria natureza, pois entende que a terra é 

um meio de recurso que se renova e seu produto é revertido como meio de sustento e benéfico 

ao próprio ser humano, através do alimento, bem como já fora frisado. 

            O município integra algumas das ações, que tratam da questão Alimentar e Nutricional, 

como o Programa Mesa Brasil Sesc, e programas assistenciais dentro do Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, o Consea RG. Esses programas assistenciais são 

responsáveis por fomentar a produção da agricultura familiar, dentro do município, sendo que em 

alguns desses se relaciona com o destino dessa produção alimentar às merendas escolares, 

como o próprio programa Mesa Brasil oferece. No contexto de Rio Grande, essa política e ação 



do governo se fazem presentes em algumas escolas, mas ainda em pequenas parcelas, ou seja, 

com pequeno número de escolas integradas a esses programas, conforme o Consea RG.  

             Quanto a alicerção de produtores familiares locais aos programas de SAN, esses de 

ordem federal, há indícios de que enfrentam grandes problemas e obstáculos para se fazerem 

inclusos, pois são vítimas de exacerbadas burocracias governamentais. Isso se deve, mais 

especificamente, a falta de “formalidades” perante aos agricultores em terem suas propriedades 

cadastradas oficialmente. Além disso, é preciso considerar, nesse contexto, que muitos desses 

produtores não dispõem de acesso a tais tipos de informação, até mesmo por na maioria das 

vezes, se encontrarem distantes de órgãos administrativos, ou seja, por morarem distantes de 

centros urbanos, onde se encontram todos os tipos de secretarias responsáveis por esses 

trabalhadores informais. 

             Alguns projetos referente as atividades da agricultura e da produção alimentar local que 

vem se desenvolvendo, e merecem o devido destaque, são as hortas escolares, das quais 

partindo de programas federais formados recentemente, se desenvolve simultaneamente com 

projetos acadêmicos da Universidade. Esses projetos relacionam-se com a mesma finalidade já 

proposta, de disseminar e expandir a produção agrícola local, principalmente aquelas de 

manejos sustentáveis e que, especificamente, estão embasadas em metodologias 

agroecológicas onde empregam modelos permaculturais. 

 
 

3. Conclusão 
 
 Vê-se a partir dos dados parciais obtidos, que o município de Rio Grande integra uma 

diversificada produção alimentar, apesar de se concentrarem grandes áreas de terras com 

proprietários de médio a grande porte, responsáveis pela produção da monocultura do arroz. 

Esse cultivo ocupa grande parte do território municipal, como se pode observar na própria 

paisagem das proximidades do distrito do Taim, onde além desse tipo de produção há grande 

número de proprietários agropecuários, a despeito de essa mesma área ser classificada como 

área de preservação ambiental. Ressalta-se, entretanto, que é importante a produção de 

qualquer tipo de alimento, inclusive a arrozeira, onde localmente, é uma importante produção e 

meio de fomento econômico regional, e na qual vêm em lento processo de mudança de manejos, 

formas de reprodução social, uma vez sendo organizados por meio de associações 

cooperativas. A questão que se evidencia, é o fato de que por ocuparem uma grande parcela de 

terras no município, tal produção rizicultora acaba limitando os espaços de pequenas 

propriedades familiares, que poderiam aumentar sua produção em termos quantitativos, uma vez 



proporcionando uma maior cultura diversificada, que poderia melhor se distribuir e abastecer a 

demanda de consumo local como um todo. Quanto a demanda de consumo local é importante 

pensar, também, no fato dessa população ter, e vir, aumentado em termos de densidade por 

conta da expansão de outros setores econômicos, como o polo naval, por exemplo. 

Conforme exposto, o município está se destacando com a produção alimentar orgânica e 

agroecológica, constituindo e reafirmando as bases culturais desses locais, reconhecidos por tais 

produções agrícolas tradicionais. A propósito, uma importante observação, e fato, é que se 

observa uma falta de espaços para tais produtores exporem seus produtos, assim como a 

dificuldade em adquiri-los. No contexto local do município, propriamente dito, é possível o acesso 

a tais produtos pela população, somente nas proximidades do balneário do Cassino, onde uma 

vez por semana é realizada a feira do produtor e expostos seus produtos orgânicos e 

agroecológicos a revenda dos consumidores. Assim, faz-se importante, e necessário, meios de 

expandir as áreas de terras dos pequenos agricultores locais, seja diminuindo a de outros 

estabelecimentos de médio a alto porte, como também formas de disseminar e aumentar o 

acesso a determinados tipos de alimentos, que ainda são deveras limitados. Isso poderia ser 

possível, através de feiras de produtores que não se restringam apenas a um específico espaço 

físico, e sim abrangam todas as áreas municipais, dos distritos, bairros, e inclusive das próximas 

ao centro urbano. 
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