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ANÁLISE - DIAGNÓSTICO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO DO RINCÃO DO 
IVAÍ/BOSSOROCA - RS. Miguel Eugenio Minuzzi Vilanova, José Oto Kieling Klein, Lauro Cézar 
Eckerleben,  Otávio  Diel  Deves,  Paulo  Roberto  Paim  Padilha,  Iran  Carlos  Lovis  Trentin  (orient.) 

O estudo desenvolvido teve por objetivo diagnosticar a realidade das unidades de produção das famílias da 
comunidade do rincão do Ivaí, município de Bossoroca, localizado na região noroeste missões do estado do Rio 
Grande do Sul. Este estudo consiste em um levantamento de dados referentes as famílias, no intuíto de conhecer suas 
unidades de produção. Em função desse estudo, pode-se observar mudanças no cenário da comunidade, 
principalmente, a modernização da agricultura, a saída dos jovens do campo, aumento da diversificação de culturas e 
o incremento de agroindústria na comunidade. Inicialmente foi realizado uma visita na comunidade e posteriormente 
feito uma leitura de paisagem e entrevista com pessoas mais antigas da comunidade, visitas "in loco", aplicação de 
questionário com os moradores, com questões englobando as condições sócioeconomicas, ambientais e de uso da 
terra, análise dos dados e posterior elaboracao dos resultados. Na comunidade, a agricultura familiar e predominante 
em 80% das propriedades, o restante 20% são grandes propriedades. Dos que particam agricultura familiar a maioria 
52%  não  comercializam  seus  produtos.  Constatou-se  uma  diferenciação  nas  culturas  desenvolvidas,  entre  os 
pequenos produtores e os grandes. Sendo que os pequenos há maior diversificação, produzindo mandioca, batata- 
doce, milho, feijão, abóbora. Já nas grandes propriedades é produzido soja, trigo, aveia, azevém, com vistas a 
comercializacão. De acordo com os resultados, pode-se traçar algumas estratégias para promover o desenvolvimento 
local. Com incrementação de agroindústrias, visando o potencial que a comunidade oferece, na questão de matéria- 
prima e mão-de-obra. Auxiliando dessa forma para permanência do jovem no compo, além de agregar valor aos 
produtos da comunidade. 

 


