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168 AGROINDÚSTRIA FAMILIAR EM PORTO XAVEIR: UMA ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. James Diego Netto Roth, Valdemar João Wesz 
Junior, Paulo Roberto Paim Padilha, José Oto Kieling Klein, Lauro César Eckerlebem, Iran Carlos 

Lovis Trentin (orient.) (UERGS). 
Com as últimas transformações mundiais (século XIX e XX) a agricultura familiar modificou-se. Surgiram novos 
parâmetros  e  subdivisões  que  alteraram  o  estilo  de  vida  social,  econômico,  político  e  ambiental  do  pequeno 
agricultor, com mudanças nos interesses voltados a terra, família e propriedade. Porto Xavier, como a maioria dos 
municípios do RS, aderiu a modernização da agricultura com seu pacote tecnológico. Como objetivo deste trabalho 
buscou-se analisar e identificar as principais transformações ocorridas no município no século XX. Além da 
identificação e a quantificação dos produtos agropecuários consumidos em Porto Xavier e as possibilidades de 
geração de renda através da implantação de agroindústrias familiares para saciar parte do consumo local. Para 
respondermos os propósitos deste trabalho fez-se um estudo sobre as mais diversas temáticas. Neste sentido, 
constatou-se  entre  outras  coisas  que  aconteceram  mudanças  nas  técnicas  de  produção,  como  a  adoção  da 
monocultura extensiva. Ou seja, modernizou-se a produção sem alterar as estruturas agrárias. E com isso, aumentou- 
se a pobreza, o desemprego, a degradação do meio ambiente e o êxodo rural na maior parte das regiões agrícolas. 
Aconteceu também, a diminuição da fertilidade do solo e da população rural. Neste sentido, uma alternativa ao 
modelo de empobrecimento é a agroindustrialização familiar, que além de agregar valor a produção agrícola, dará 
condições dignas de vida no campo, com geração de dezenas de empregos diretos e indiretos. Assim, todos esses 
resultados foram os esperados, pois, compramos produtos agropecuários quando muitas vezes temos total viabilidade 
de produzi-los em nosso município. Essa situação ocorre em toda a Região das Missões. Deste modo, a agroindústria 
familiar  se  revela  como  um  dos  principais  métodos  para  a  sustentabilidade  sócio-econômica  e  para  o 
desenvolvimento regional. 

 
 
 
 


