
A força da 
tradição gaúcha 

0 Rio Grande do Sul luta para manter o status de grande produtor 
agropecuário apesar da volatilidade do mercado e da instabilidade climática 

Ada i r Sobczak 

Q uando se ouve fa lar no gaú

cho, a imaginação nos remete 

a um homem de bombachas e 

botas, chapéu de abas largas e lenço 

no pescoço, sentado ao redor do fogo 

de chão em companhia do chimarrão 

e do tradic ional churrasco. Embora 

aparente ca lmar ia , a vida do gaú

cho sempre foi cercada de muitas 

lutas. As batalhas, que no passado 

eram travadas em defesa o Pampa e 

de suas charqueadas, hoje, ocorrem 

para que o Rio Grande do Sul man

tenha o status de grande produtor 

agropecuário frente à volat i l idade 

de mercado das commodit ies e a ins

tabi l idade c l imát ica, que castigou o 

Estado com sucessivas estiagens nas 

últ imas safras. 

Embora as dificuldades, o Esta

do gaúcho é um dos principais produ

tores de grão como milho, soja, arroz, 

trigo, cevada entre outros. Na pecuá

ria, além da criação de suínos, aves, 

ovinos e eqüinos com o cavalo crioulo, 

se tornou também uma matriz em ge

nética bovina das raças européias. 

De acordo com o secretário da 

Agr icu l tura, Pecuária, Pesca e Agro-

negócio do Rio Grande do Sul, João 

Carlos Machado, o agronegócio res

pondeu, em 2009, por 60% das ex

portações do Estado e foi fundamental 

para o saldo positivo da balança co

mercial em mais de US$ 5,7 bilhões. 

" E m nível nacional, no total 

geral do agronegócio, ocupamos o se

gundo lugar na lista dos maiores ex

portadores, ficando atrás apenas de 

São Paulo. Nosso Estado não é ape

nas auto-suficiente em vários produ

tos como temos excedentes e potencial 

para aumentarmos as exportações em 

grãos, carnes, madeira, lácteos e má-



quinas e equipamentos agrícolas", 

af i rma. 

Diversas medidas estão sendo 

adotadas pelo Estado na busca do 

aperfeiçoamento das atividades de

senvolvidas pela Secretaria da Agr i 

cultura visando conservar e ampliar 

mercados do setor agropecuário. 

"Como meta, implantamos pro

gramas estruturantes como o Terra 

Grande do Sul, que vai da moderniza

ção da defesa agropecuária, com me

lhorias na infra-estrutura, incremento 

na informatização e na frota de veícu

los e nomeação de novos servidores, 

até o projeto de certif icação e rastrea-

bilidade dos produtos agropecuários", 

revela o secretário, acrescentando 

que a base do programa é a sanidade 

animal e vegetal, acarretando a segu-



rança alimentar, agregação de valor 

e abertura de novos mercados para a 

produção gaúcha. 

Participação - Estudos re

centes da Fundação de Economia 

de Estatíst ica do Rio Grande do Sul 

apontaram que o agronegócio gaúcho 

possui uma participação ao redor de 

30% do PIB estadual. 

"0 participação do setor no PIB 

gaúcho, é superior se comparado ao 

restante do B ras i l " , explica o econo

mista da fundação, Sérgio Fischer. 

Segundo ele, nos últimos anos 

a representatividade do agronegócio 

no PIB do Estado vem se mantendo 

estável, sendo que as lavouras corres

pondem por 72% da participação e a 

pecuária, 28%. 

de espécies vegetais, resultando em 

uma carne diferenciada. 

"Não temos quantidade, mas te

mos muita qualidade", af i rma o con

sultor. 

De um modo geral, a produ

ção gaúcha de carne bovina supre a 

demanda, onde o consumo percapita 

gira em 60 kg. " Ao mesmo tempo em 

que exportamos carne, também a im

portamos, gerando um equil íbrio. Em 

2009, foram importadas do Uruguai 

para abate, 94 mil cabeças e exporta

mos para o Líbano, 27 mi l . De outros 

Estados, compramos 100 mil tonela

das de cortes, principalmente de cos

tela, o que mostra que nosso mercado 

é extremamente qual i f icado", revela. 

Na criação de suínos, são 500 

de suinocultores não associados. 

Avicultura - Não apenas a ter

ra do churrasco e do chimarrão, o Rio 

Grande do Sul se destaca também na 

avicultura. 

"Atualmente o setor gera cerca 

de 40 mil empregos diretos e 860 mil 

indiretos. A avicultura gaúcha parti

cipa com 21% das exportações bra

sileiras, ocupando o terceiro lugar no 

ranking nacional do segmento", ex

plica o secretário executivo da Asso

ciação Gaúcha de Avicultura, Asgav, 

José Eduardo dos Santos. 

Segundo a Asgav, são 10,5 mil 

famíl ias de produtores integrados de 

frango de corte em 235 municípios 

gaúchos. Na produção de ovos, são 

200 mini e pequenos produtores e 

0 Estado gaúcho é atualmente o segundo 
maior produtor brasileiro de suínos e o 

primeiro no ranking das exportações de carne 

A pecuária de corte foi a ala

vanca do desenvolvimento gaúcho, 

passando pelos ciclos do couro, do 

charque e da carne. "Fo i ela quem 

inventou o gaúcho", diz o consultor 

da pecuária de corte da Federação da 

Agr icu l tura do Estado do Rio Grande 

do Sul, Farsul, Fernando Adauto Lou

reiro de Souza. 

Com o avanço da pecuária na

cional, o Estado deixou de ser tão ex

pressivo no segmento, sendo que, hoje, 

o rebanho gaúcho representa algo em 

torno de 10% do montante nacional, 

mas que se sobressai em dois aspectos 

importantes: 

1) é formado por raças taurinas, 

principalmente as britânicas e suas 

cruzas; 

2) é criado no Bioma Pampa, 

com uma dieta baseada em centenas 

mil pessoas envolvidas direta e indi

retamente na atividade, que possui 

efeito na renda de 300 municípios do 

Estado, sendo que, em 2009, o setor 

movimentou R$ 400 milhões em im

postos, segundo dados da Associação 

de Criadores de Suínos do Rio Grande 

do Sul . 

0 Estado gaúcho é atualmente 

o segundo maior produtor brasileiro 

de suínos e o primeiro no ranking das 

exportações de carne, onde atingiu 

38,8% do volume nacional exportado 

em 2009, representando R$ 974,8 

milhões, embora a queda de 24% em 

relação a 2008. 

A Associação de Criadores Su

ínos possui 18 núcleos nas principais 

regiões produtoras do Estado que co

ordenam os criadores locais, atenden

do mais de 6,4 mil associados, além 



mais 50 grandes e medias empresas, além de uma 

indústria de processamento de ovos (liquido e pó) e 

importantes empresas de desenvolvimento genético. 

"0 setor participa com aproximadamente 

4,5% do PIB estadual. No entanto, vem enfren

tando dificuldades em relação ao cambio e desva

lorização dos preços no mercado interno, mas se

gundo economistas, 2010 será um ano de retomada 

e valorização do produto avícola gaúcho", destaca 

Santos. 

Na década de 80, o Rio Grande do Sul chegou 

a ter 13 milhões de ovinos, mas com a queda no 

preço da lã e o avanço da agricultura, o rebanho 

chegou a f icar em três milhões de cabeças. 

"Hoje, segundo dados do IBGE , gira em 

4,020 milhões de animais, voltados estritamente à 

produção de carne, embora a lã ainda seja impor

tante" revela o presidente da Associação Nacional 

de Criadores de Ovinos, Paulo Afonso Schwab. 

De acordo com o IBGE , o rebanho nacional 

atinge 16 milhões de cabeças, número irrisório, o 

que obriga o país a importar 60% da carne que con

some, vinda principalmente do Uruguai. 

"É difíci l termos números precisos sobre a 

produção, pois nosso grande desafio hoje, é o abate 

informal que atinge 75% no Estado gaúcho e 95% 



a nível nacional, obrigando-nos a tra

balhar com dados baseados no 'acho-

metro", aponta Scwab, revelando que 

a Associação de Criadores de Ovinos 

tem trabalhado no sentido de buscar o 

aumento e o controle do rebanho e a 

certif icação da carne produzida para 

minimizar a sazonalidade no abaste

cimento. 

" Se ampl iarmos o consumo per 

capita dos atuais 500 gramas para 

quatro quilos, elevaríamos o rebanho 

nacional para 100 milhões de cabe

ças. Isso equivaleria a uma ovelha 

para cada dois bois, sem alterar o 

manejo produtivo bovino", comenta. 

"Temos o melhor material genético 

do mundo e a carne de ovinos é o seg

mento da vez, fa lta apenas ajustarmos 

a produção ao consumo para sermos 

auto-suficientes", af i rma. 

Fruticultura - A lém de ser a 

terra do churrasco, o Rio Grande do 

Sul é também da terra da uva e do 

vinho, da maçã e muita outras. A fru

t icultura é de extrema importância 

para a economia gaúcha na geração 

de emprego e renda. 

"Não menos importante são os 

benefícios nutricionais para a popu

lação", af irma a pesquisadora socio

económica da Embrapa Uva e Vinho, 

Loiva Mar ia Ribeiro de Mello. 

A uva e a maçã são as frutas es

taduais de maior importância em ter

mos nacionais. Segundo a pesquisado

ra, em 2009 o Estado produziu 737,4 

mil toneladas de uvas enquanto que o 

Brasi l produziu - incluindo o Estado 

gaúcho - 1.345.719 toneladas. "É 

importante fr isar que a uva produzida 

no Estado tem um alto valor agrega

do quando transformada em suco e vi

nho, gerando mais renda e emprego", 

destaca. 

A produção gaúcha de maçã 

no ano passado, foi de 556.556 to

neladas, sendo que o País produziu 

1.220.499 toneladas. "Também são 

importantes para o Estado o pêsse

go, a ameixa, os citros e as pequenas 

frutas. Um fator extremamente im

portante é a geração de empregos que 

a fruticultura propicia. Estimo que 

cada hectare de frutas gere em torno 

de 1,5 empregos", ressalta a pesqui

sadora, apontando que a atividade se 

constitui numa boa alternativa para 

a sustentabilidade para agricultura 

famil iar, especialmente se produzida 

para nichos de mercado como o dos 

produtos orgânicos. 

" U m verdadeiro herói! Tenho 

certeza que está é a expressão que 

melhor caracteriza o pequeno agricul

tor gaúcho", diz o assessor de política 

agrícola da Federação dos Trabalha

dores na Agr icul tura no Rio Grande 

do Sul, Fetag, A i r ton Hochscheid. 

"A razão de classificá-los as

sim, se justif ica pela bravura e deter

minação com a qual estes resistem às 

crises e planos econômicos que tem 

castigado o setor primário, as intem

péries cl imáticas de toda a ordem e 

Expod i re to: um dos pr inc ipa i s eventos voltados ao setor agropecuár io do Estado 

58 Panorama Rural Março 2010 



pela falta de reconhecimento por par

te da sociedade, que ainda vê no agri

cultor fami l iar a imagem do atraso e 

do abandono", justif ica. 

Dos 441.467 estabelecimentos 

rurais no Rio Grande do Sul, 86% 

pertence à agropecuária famil iar, o 

que representa 30 ,55% da área ocu

pada do Estado, frente a 69,45% da 

agricultura patronal. A cada 100 hec

tares cultivados a agricultura famil iar 

gera 15,3 empregos, ao passo que a 

não fami l iar gera 1,7. 

Mas, é na participação do PIB 

gaúcho que a agricultura fami l iar 

mostra sua força (ver gráficos 1 e 2). 

De acordo com a Fetag, os nú

meros mostram que mesmo sem gran

de espaço na mídia - geralmente ocu

pado pelo 'grande' agronegócio -, a 

agricultura fami l iar nacional pode ser 

pequena no tamanho da área que ocu

pa, mas é muito grande e eficiente na 

produção brasi leira de alimentos (ver 

gráficos 3 e 4) e na geração de empre

go e renda. 

"Não tenho dúvidas que ser 

agricultor famil iar, é ter a profissão 

mais nobre dentre todas, pois produzir 

alimento signif ica a garantia de vida 

para as gerações futuras", ressalta. 

Embora de suma importância 

para o agronegócio gaúcho e brasi

leiro, a agricultura fami l iar encontra-

se seriamente ameaçada. Segundo a 

Fetag, a garantia de renda tem sido 

o maior entrave para a manutenção e 

permanência de milhares de famíl ias 

no meio rural. A questão está ligada 

diretamente à sucessão rural e a per

manência dos jovens no meio rural. 

"Segundo estudos, os principais 

motivos do êxodo rural que atraem as 

pessoas para a cidade são o baixo re

torno financeiro da atividade e a pos

sibilidade de um salário constante", 

revela Hochscheid, apontando que a 

perda de rentabilidade no meio rural 

tem agravado o êxodo rural no Estado 

e no País. 

"A agricultura fami l iar é res

ponsável pela produção de 70% dos 

alimentos que chegam à mesa dos 

brasileiros. No entanto, a legislação 

que trata do trabalho do menor apren

diz, (Decreto n° 6.481 de 12 de junho 

de 2008), cr iminal iza o trabalho de 

jovens menores de 18 anos de idade. 

A atual legislação cerceia o direito de 

aprendizagem dos jovens no meio ru

ral e impede que os mesmos tenham 

o direito de aprender com os pais o 

exercício da profissão, agravando ain

da mais o êxodo rural e a possibil ida

de de termos sucessores na produção 

de al imentos", cr i t ica Hochscheid. 

"Queremos deixar claro que 

somos contrários à exploração do 

trabalho infanti l , mas não podemos 

concordar que a legislação seja res

ponsável pela extinção da agr icu l tu

ra fami l iar , at ividade tão relevante 

para os interesses do Estado e da na

ção" , a f i rma. 

Text Box
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