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PRODUTOS AGRÍCOLAS COMERCIALIZADOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR NA 
COMUNIDADE DO POÇO PRETO - ROQUE GONZALES/RS. Jaqueline Mallmann Haas, 
Elizandra Antonov, Nilza Barbosa Schröpfer, Lucia Daiane Copetti, Isabel Neto dos Santos, Ana 

Margarete Martins Ferreira (orient.) (UERGS). 
A agricultura familiar é um pilar forte de sustentação da economia brasileira, responsável pela maioria dos alimentos 
disponíveis na mesa da população. O presente trabalho teve como objetivo identificar os principais produtos 
comercializados pela agricultura familiar, na comunidade do Poço Preto, município de Roque Gonzales/RS. Os 
dados foram coletadas através de questionários e entrevistas contemplando um grupo de 19 Unidades de Produção 
Familiar (UPFs), e tabulados para posterior análise. Foram encontrados 9 tipos de produtos comercializado nessa 
comunidade. O leite (68, 42%) é o produto mais comercializado na comunidade, pois existe um posto de 
resfriamento na própria comunidade e a empresa que faz o recolhimento disponibiliza assistência técnica aos 
produtores. A soja (63, 16%) se encontra em segundo lugar, consorciada com pastagens de inverno. O gado de corte 
(47, 37%) é o terceiro produto mais comercializado, este é consorciado com o rebanho leiteiro. A alfafa (42, 11%) 
foi introduzida na comunidade inicialmente com intuito de alimentação do gado leiteiro, posteriormente passou-se a 
comercializar devido ao bom preço. O milho (21, 05%) é um produto comercializado em menor escala pois grande 
parte da produção é destinada para a alimentação dos animais. Em menor escala temos o trigo (15, 79%), os produtos 
da horticultura e fruticultura (15, 79%), a aveia (10, 53%) e o peixe (5, 26%). Essa grande diversidade é atribuída à 
falta de espaço físico para a produção em escala, uma vez que maioria das UPFs da comunidade tem uma média de 
22 hectares, e como alternativa para o problema das grandes estiagens ocorrentes na região em anos anteriores. A 
partir desses resultados conclui-se que estas UPFs por ter assistência técnica, tem grandes potenciais de 
desenvolvimento, necessitando apenas gerenciamento das atividades desenvolvidas. 
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