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VIABILIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMÍLIAR ORGÂNICA. Paulo Roberto Paim Padilha, 
José Oto Kiling Klein, Lauro Cesar Eckerleben, Otávio Diel Deves, Ana Margarete Rodrigues Martins 
Ferreira (orient.) (UERGS). 

Esse trabalho tem por objetivo mostrar a importância das agroindústrias familiares, para o desenvolvimento regional. 
Foi desenvolvida a partir da realização de uma ampla revisão biográfica, e de visitas à agroindústria para conhecer a 
organização e funcionamento, contemplando os processos a montante e a jusante, e suas relações com o espaço 
sócio-econômico, ambiental e cultura, na comunidade e na região. E para descrever e analisar o sistema de produção, 
identificando os problemas e propondo possíveis alternativas de desenvolvimento sustentável. O objeto de estudo foi 
a Agroindústria da Colônia Nova em Crissiumal/RS, que beneficia cana-de-açúcar e possui os sistemas de produção 
baseados na agroecologia. Com esse trabalho procurou-se contribuir com subsídios sobre as vantagens da 
agroindústria familiar para as unidades familiares em consolidação ou onde a pobreza e o desemprego são 
constantes. Esperamos também, contribuir e fornecer dados para que as políticas públicas locais/nacionais possam 
priorizar os agricultores familiares e que esses consigam contribuir com o desenvolvimento rural visando a 
sustentabilidade sócio-econômica das comunidades. Como resultado também, destacamos que a agroindústria 
familiar é minimizadora da pobreza, do desemprego, do êxodo rural e da exclusão da mulher e do jovem das 
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atividades comunitárias, principalmente. A agroindustria familiar baseada em princípios agroecológicos, além de 
gerar renda promove a melhoria da qualidade de vida e a recuperação e preservação dos hábitos culturais e do meio 
ambiente. Identificou-se durante a pesquisa a adoção de normas e inclusive termos e vocabulários que até pouco 
tempo não eram utilizados pelos agricultores familiares e que agora são constates, especialmente quando recebem 
visitantes as chamadas “agroindústrias familiares agroecológicas ou solidárias” como é o caso da Colônia Nova. 
 




