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ANALISE E DIAGNÓSTICO DA AGROINDÚSTRIA DOCE ENGENHO DE PORTO 
XAVIER/RS. Otávio Diel Deves, Jose Oto Kieling Klein, Lauro César Eckerleben, Paulo Roberto Paim 
Padilha, Ana Margarete Rodrigues Martins Ferreira (orient.) (UERGS). 

A agroindústria familiar é uma alternativa para as propriedades rurais, sendo que agregação valor aos produtos 
primários, permite a geração de trabalho e renda no campo, principalmente através da cultura da cana-de-açúcar. O 
presente trabalho demonstra através de observações e levantamentos, o processo de produção dos derivados de cana-
de-açúcar, realizados pela agroindústria “Doce Engenho”. Dentro do enfoque da agricultura familiar, a agroindústria 
estudada, possui basicamente mão-de-obra familiar e desenvolve as atividades em 4 ha de cana-de-açúcar. A 
agroindústria possui como principal atividade, a produção de açúcar mascavo, que é a principal geradora de renda, 
através da comercialização dos produtos nos grandes centros, e também no comércio local sendo que a atividade esta 
em processo de expansão e busca de novos mercados. A produção de açúcar diária chega até 230 kg, isto no período 
de safra, com excelente rendimento e qualidade do produto final. Alem disso a agroindústria realiza a produção de 
melado, shimier e mandolate ecológicos, onde não se usam insumos químicos no processo de produção. Através da 
observação das atividades identificou-se alguns pontos positivos e alguns pontos negativos referentes as atividades 
realizadas. Há uma determinação das pessoas da família em buscar novos conhecimentos e tecnologias para a 
produção, seja com qualidade e à baixos custos. É válido considerar que o sistema de produção orgânico realizado na 
produção da matéria-prima e derivados, permite a produção homogênea e que respeita o meio ambiente. Com isso as 
despesas com insumos ficam relativamente baixas e ainda permite produzir produtos com mais qualidade e 
padronização. Com a utilização de equipamentos eficientes e de boa performance a agroindústria mesmo não 
operando no total de sua capacidade, consegue obter resultados consideráveis e satisfatórios. 
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