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O agronegócio é um dos principais propulsores do desenvolvimento em nosso país e representa 21,4% do 

produto interno bruto (PIB, CEPEA, 2020), o que demonstra a importância do setor para a economia. O 

impacto positivo poderia ser ainda maior, contudo, deve-se levar em conta que o PIB contabiliza apenas os 

bens e produtos finais, e o fato de os produtos oriundos da agricultura possuírem baixo valor agregado. Um 

dos estados com maior participação na produção agropecuária é o Rio Grande do Sul (RS), sendo elemento 

extremamente representativo na produção do setor primário do país. Nesse contexto, encontra-se a 

microrregião do Vale do Jaguari, região com forte presença das atividades pecuárias e agrícolas na estrutura 

produtiva e na participação do PIB dos nove municípios que a compõe. Entretanto, no que se refere aos 

indicadores sociais e de renda, o Vale do Jaguari apresenta alguns dos piores resultados do estado, 

enfatizando a necessidade de políticas e estratégias para o desenvolvimento econômico da região. Diante 

desse cenário, Marques (2002) destaca a necessidade de estudos e pesquisas sobre a temática espaços rurais. 

Segundo a autora, em países desenvolvidos, a preocupação com esse processo já é realidade há muito 

tempo. No Brasil, em 2017, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), concluiu o Censo 

Agropecuário brasileiro, em que mapeou as características dos estabelecimentos rurais, o pessoal ocupado, 

e as atividades agrícolas e pecuárias. Tal estudo, levando em consideração a importância do setor primário 

para a economia regional, é fundamental para que haja um conhecimento profundo do espaço rural local. 

Assim, levando em consideração que a pesquisa censitária da instituição se deu de forma exaustiva, o 

presente trabalho utilizou os resultados apresentados pelo Censo como fonte das informações constantes 

neste estudo, no que se refere ao cumprimento do objetivo principal que é estabelecer o perfil dos produtores 

rurais do Corede Vale do Jaguari. Quanto à metodologia, a presente pesquisa é de natureza aplicada, quanto 

ao método, é classificada como qualitativa; quanto aos objetivos, descritiva e quanto aos procedimentos, 

bibliográfica e estudo de caso. Finalmente, foi feita a apresentação e análise dos dados, onde são postas as 

características das propriedades e do pessoal ocupado no espaço rural dos municípios do Vale do Jaguari. 

Quanto às propriedades, os dados apontaram que o Vale do Jaguari possuía, em 2017, 9.017 

estabelecimentos agropecuários. O município de São Francisco de Assis possui o maior número de 

estabelecimentos (26%). No que tange à participação da agricultura familiar, a região acompanhada a 

realidade do Brasil e do Rio Grande do Sul, ou seja, a maioria dos estabelecimentos da região é de 

produtores familiares, com 75% das propriedades. Ainda, com relação à estrutura fundiária, os dados 

mostraram que 23% das propriedades tem até 10 hectares. Quanto à infraestrutura energética o Vale do 

Jaguari apresentou bons resultados, com presença de energia em 93% das propriedades. Os dados 

censitários apontaram ainda que 87% dos estabelecimentos são explorados pelos seus proprietários. Em 

menor número estão áreas arrendadas, cedidas, aguardando titulação definitiva, entre outras condições. O 

Corede possuía, em 2017, 21.119 pessoas ocupadas no campo sendo que, São Francisco de Assis concentra 

a maior parte desta população (26%). Já quanto à participação da agricultura familiar, os resultados 

apresentaram bastante heterogeneidade. Mais de 80% da população rural dos municípios de Mata, Nova 

Esperança do Sul e Jaguari é de pequenos produtores. No que tange às atividades agrícolas, o cenário se 

apresentou bastante diversificado, com a predominância da soja em Capão do Cipó, Santiago e São 

Francisco de Assis e arroz em Cacequi e São Vicente do Sul. Há ainda a presença de milho em Santiago, 

Jaguari e Mata, predominando nas pequenas propriedades. Ainda, a região vem apresentando constante 

crescimento na área plantada e volume produzido na cultura da soja, passando de 117.700 hectares em 2009 

para 228.730 hectares em 2018. Já a cultura do arroz vem apresentando cenário contrário, com diminuição 

da área plantada, embora com índices de produtividade estáveis, passando de 35.646 hectares em 2009 para 

31.070 em 2018. Assim como a agricultura, a pecuária se desenvolve de forma heterogênea na região. Só 

os municípios de São Francisco de Assis e Santiago respondiam juntos por 48% de todo o rebanho bovino 

em 2016. oncluindo, o estudo espera ter contribuído para a exposição de alguns pontos importantes do 

cenário do espaço rural do Corede Vale do Jaguari, suscitando assim novas discussões pois como pode-se 

observar, é necessária a implementação de políticas e estratégias que combatem as desigualdades regionais 

e fomentem o desenvolvimento dos municípios. 


