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Apresentação
Em meados de março de 2020 a pandemia COVID-19 chegou ao RS trazendo uma série de alterações ao
cotidiano da população e as atividades desenvolvidas no Estado. A necessidade de afastamento social vivida em todo
o país como forma de prevenção à COVID-19 tem afetado profundamente a vida social e econômica do país. Em
algumas cidades, medidas governamentais orientam novas normas de funcionamento para que serviços essenciais,
tais como o abastecimento alimentar fiquem ativos. Considerando que os principais protagonistas da produção de
alimentos no Brasil e no mundo são os agricultores familiares, a pesquisa aqui em questão tem como intenção
central buscar compreender como a pandemia COVID-19 tem afetado os espaços de comercialização diretamente
vinculados com a agricultura familiar no Rio Grande do Sul.
A pesquisa nasce de uma iniciativa de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento
Regional (PPGDR) e do Observatório de Desenvolvimento Regional (OBSERVA-DR) da Universidade de Santa Cruz do
Sul (UNISC) e conta com a participação de pesquisadores do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares
Georreferenciadas (GIPAG) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e do Grupo de Estudos em Agricultura,
Alimentação e Desenvolvimento (GEPAD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Desde maio de
2020, conta ainda com uma parceria com a EMATER RS para ampliação do alcance na coleta dos dados. Este trabalho
está sendo conduzido sem financiamento e foi realizado em plena quarentena, fazendo uso das tecnologias remotas.
Este documento tem como objetivo apresentar resultados preliminares de forma a contextualizar a situação dos
espaços de comercialização diretamente vinculados com a agricultura familiar no Rio Grande do Sul com fins de
informar e orientar organizações que atuam na área, permitindo a potencial qualificação da assistência a este grupo
frente a COVID-19. Este relatório também tem a intenção de dar um retorno aos participantes da pesquisa e coletar
reflexões frente os resultados apresentados. A partir dessa devolutiva e diálogo, esperar-se que os dados sejam
enriquecidos. Análises mais aprofundadas serão feitas em artigos acadêmicos.
Os dados aqui apresentados se referem a duas regiões do Estado em que houve um esforço mais intenso na
coletada de dados, a saber: Região Metropolitana do Delta do Jacuí e Vale do Rio Pardo. Em breve, outros relatórios
serão lançado com os dados das demais regiões.
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Objetivos
Objetivo Geral
Compreender como a pandemia COVID-19 tem afetado os espaços de comercialização direta vinculados à
agricultura familiar no Rio Grande do Sul, gerando impactos na saúde, na renda e nas dinâmicas de abastecimento
em que estão envolvidos.

Objetivos Específicos
*Levantar dados secundários que possam caracterizar a agricultura familiar no Rio Grande do Sul e indicar
vulnerabilidades específicas frente a COVID-19;
*Compreender a situação dos canais de comercialização direta vinculados à agricultura familiar no Rio Grande
do Sul, frente a COVID-19;
*Refletir sobre a contribuição dos canais de comercialização direta da agricultura familiar no RS para o
abastecimento da população durante a pandemia COVID -19;
*Averiguar como organizações chaves para a agricultura familiar tem atuado neste contexto.
contexto

Objetivos
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Porque os canais de comercialização direta da agricultura familiar?
Há uma relevância e dependência da sociedade dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, em especial
para alimentos in natura. No entanto, este é um grupo social que fortemente compõe o grupo de maior risco a
COVID-19 pois se encontra majoritariamente envelhecido, com uma baixa escolaridade e acesso limitado a políticas
públicas, levando a uma situação de potencial vulnerabilidade social e econômica.
Tendo como referência o trabalho de Schneider (2016), consideramos que os agricultores familiares no Brasil
estão vinculados a quatro tipos de mercados: convencionais, institucionais, de proximidade e territoriais. Essa
pesquisa está trabalhando com os canais de comercialização que estão vinculados aos dois últimos.
Realizar uma pesquisa com todos os mercados da agricultura familiar requer não só significativos recursos e
uma considerável equipe de trabalho, mas um longo tempo de realização. Não conhecemos nenhuma pesquisa já
realizada neste escopo, sabemos apenas de uma pesquisa ainda em curso, coordenada pelo Prof. Sérgio Schneider,
intitulada “A dinâmica dos mercados agroalimentares no Rio Grande do Sul – mapeamento e análise
socioeconômica”, com financiamento da FAPERGS e duração de 36 meses, realizando coleta de dados em algumas
cidades do estado. Parte da equipe desta pesquisa, está envolvida neste projeto maior.
Os mercados institucionais, em especial, aqueles fomentado pelo Programa de Alimentacão Escolar (PNAE) e o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) têm alta relevância para a agricultura familiar, no entanto tem o Estado
como comprador. Os programas estão passando por alterações para funcionamento durante a pandemia. Esse
processo tem sido acompanhado por organizações e equipes de pesquisadores que atuam nesta área.
área
Optamos por trabalhar com os mercados que tem uma interação mais direta com consumidores e que tem um
importante papel no abastecimento da população, com alimentos in natura e pouco processados, elemento essencial
para manutenção da saúde e do atendimento ao direto a alimentação adequada e saudável. Ainda, por terem pouco
ou nenhum intermediário, geram uma renda proporcionalmente maior do que os canais de comercialização
convencional. Essa também é uma temática de foco de trabalho dos pesquisadores envolvidos. Dado a inviabilidade
de trabalho de campo in loco devido as medidas de isolamento social, trabalhamos especificamente com as feiras e
os espaços de comercialização com sistemas de entrega domiciliar realizando entrevistas com os gestores.

Porque os canais de comercialização direta da agricultura familiar?
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Metodologia
Estamos trabalhando com uma pesquisa exploratória, que busca o levantamento de dados qualitativos e
quantitativos através de fontes primárias e secundárias. Para cada objetivo especifico, delineamos um método de
trabalho.
Levantamento de dados secundários sobre a AF no RS e vulnerabilidades específicas frente a COVID-19
Buscamos dados oficiais de pesquisa do IBGE, em especial, o Censo demográfico de 2010 e Censo Agropecuário
de 2017 para fornecer informações sobre questões sociais, demográficas e produtivas sobre o estado, as regiões
pesquisadas e a agricultura familiar. De forma complementar, outras pesquisas foram utilizadas e são citadas a cada
caso. Os dados apresentados em parte são mapas e análises desenvolvidas no âmbito do projeto ObservaDR/COVID19, coordenado pelo Prof. Rogério Leandro Lima da Silveira e publicados no portal do Observatório. Os demais
mapas foram produzidos especificamente para este projeto. A autoria é mencionada em cada caso.
Situação dos espaços de comercialização diretamente vinculados com a AF no RS frente a COVID-19
Os dados foram coletados através de entrevistas realizadas in loco ou via telefone com os gestores e responsáveis
pelos experiências, tendo como base quatro formulários desenvolvidos para este fim. Cada formulário considerou
diferentes situações e tipos de comercialização: Feiras que seguem ativas (11 questões abertas, 11 questões
fechadas); Feiras funcionando como sistemas de entrega de alimentos (11 questões abertas, 21 questões fechadas);
Feiras suspensas e sem nenhum tipo de comercialização (11 questões abertas, 9 questões fechadas) e por fim
comércios com sistema de Entrega domiciliar tais como coletivos de consumo organizado, cooperativas, lojas físicas
ou virtuais, cestas domiciliares (11 questões abertas, 18 questões fechadas). Todos os formulários continham
questões sobre dados básicos, características sobre o funcionamento das experiências e questões relativas as reações
e adaptações frente a COVID-19.

Metodologia
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(cont.) Metodologia
Considerando que não há uma mapeamento ou listagem com os espaços de comercialização diretamente
vinculados com a agricultura familiar no Rio Grande do Sul, a identificação dos canais considerou informações de
pesquisas previamente realizadas pelos pesquisadores da equipe. De forma complementar, fizemos um
levantamento sobre menção de feiras nos sites das prefeitura dos municípios do RS e das iniciativas cadastradas na
plataforma “Mapa de Feiras Orgânicas” desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).
A coleta dos dados iniciou no dia 6 de abril, tendo como foco principal 4 municípios e suas respectivas regiões:
Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Montenegro. Esses são os municípios em que as organizações
envolvidas neste projeto estão sediadas. Também apresentam um contexto bastante heterogênico em termos de
população, presença da agricultura familiar e relevância na produção de alimentos do estado. No que diz respeito a
COVID-19 no estado, são cidades e regiões que seguem a rota de disseminação da doença.
A partir do dia 23 de abril de 2020 foi estabelecida uma parceria com a EMATER RS de forma a ampliar o alcance
da pesquisa. Considerando a atuação que a EMATER já estava fazendo no RS para apoio os agricultores familiares,
um material de apresentação da pesquisa e orientações de coleta de dados foram enviados a distintas regionais no
estado de forma a contar com o apoio dos extencionistas para a coleta de dados. Dos resultados aqui apresentados
42 foram coletados diretamente pela equipe do projeto e 14 com o auxilio dos servidores da EMATER.
Todos os entrevistados foram informados dos fins da pesquisa e uso dos dados coletados, tendo inclusive a
possibilidade de receber o retorno dos resultados. Gostaríamos de ressaltar que os dados informados são de
responsabilidades dos interlocutores. Os dados dos municípios foco começaram a serem analisados no dia 8 de
junho, ainda que a coleta de dados siga ativa em demais regiões do estado.
Ação de organizações chaves para auxiliar os AF neste contexto
Considerando que o contexto vivido pela pandemia da COVID-19 é inédita a toda sociedade, foram realizadas
entrevistas complementares com organizações chaves da agricultura familiar, a saber: EMATER RS, FETRAF, FETAG,
MPA, MST, UNICAFES, entre outros. Estas falas estão sendo transcritas e serão utilizadas nos artigos acadêmicos.
Metodologia
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Classificação dos canais de comercialização mapeados
Para organizar e mapear as experiências estudadas, classificamos os canais nos seguintes tipos:
*Feiras convencionais: enquadradas as feiras em que são comercializados alimentos produzidos por agricultores
familiares a partir de um manejo convencional de produção, não assumindo compromissos sobre o uso e/ou
monitoramento de agrotóxicos. Em alguns casos, são feiras que também acolhem a participação de feirantes não
agricultores, elemento que será destacado na análise dos municípios e regiões
regiões.
*Feiras Agroecológicas/Orgânicas: enquadradas as feiras em que no tipo de produtos comercializados foram
mencionados produtos agroecológicos ou orgânicos. Ressaltamos que não solicitamos comprovação de certificação
dos produtos conforme rege a Lei 10.831 (2003). Ainda que tenhamos uma compreensão das distinções entre
agroecologia e produção orgânica, neste relatório os termos agroecológico e orgânico são utilizados de forma
concomitante. Uma análise mais detalhada será apresentada nos artigos acadêmicos que serão produzidos com
estes dados.
*Feira Mista: casos em há a comercialização tanto de produtos convencionais da agricultura familiar como
produtos agroecológicos ou orgânicos, indicando a coexistência de bancas com tipos de produtos distintos.
*Comércio com entrega domiciliar vinculado a Agricultura Familiar (AF): iniciativas que tenham a
comercialização mobilizada de forma direta pelos agricultores ou 1 intermediário entre os agricultores familiares e
consumidores, realizando em todos os casos entrega domiciliar dos alimentos. Em termos de forma de organização
ou pessoa jurídica podem constar nesta categoria: Grupo de Consumo Responsável; CSA - Comunidade que Sustenta
a Agricultura, Cooperativas de Consumo; Cooperativas de Agricultores, Sistemas cestas ou clubes de compras e loja
especializada (físicas ou virtuais).
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Classificação dos canais de comercialização mapeados

A Agricultura Familiar no RS
Ainda que os pesquisadores que compõe esta pesquisa tenham um entendimento mais amplo do que é a
agricultura familiar enquanto grupo social e político, em boa medida, o trabalho aqui apresentado tem como
referência a definição legal de agricultura familiar, dada pela Lei 11.326 de 24/julho/2006, regulamentada pelo
Decreto 9064 de 31/maio/2017. Esta é a referência utilizada pelos órgãos oficiais, em especial, o IBGE para
levantamento dos dados do Censo Agro 2017.
De acordo com o Censo Agro 2017,
2017 existem 365.094
365 094 estabelecimentos agropecuários no Rio Grande do Sul
ocupando uma área total de 21.684.558 hectares. Temos no estado 992.413 pessoas ocupadas em estabelecimentos
agropecuários, dos quais 716. 695 se enquadram nos preceitos legais para a agricultura familiar. Entre os agricultores
familiares, temos 443.202 homens e 273.167 mulheres. É uma população majoritariamente branca, envelhecida e
masculinizada.
Das 103 variedades vegetais produzidas no
país e analisadas no Censo Agro 2017 entre
lavouras permanentes e temporárias, o estado
se destaca entre os 10 maiores produtores do
Brasil para 58 itens, sendo as três principais:
soja, arroz e milho forrageiro.
forrageiro Destas
separamos 16 variedades que estão
diretamente vinculadas à alimentação da
população e apresentamos os dados de
produção no Estado (próxima página) e para os
municípios de foco da pesquisa.

Agricultores Familiares no RS
Mulheres
38%

Homens
62%

Fonte do gráfico: elaboração das autoras da pesquisa.
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Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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A Agricultura Familiar no RS frente a COVID-19
Ainda que a maioria da população da agricultura familiar resida nas áreas rurais e até o momento a expansão
do contágio tem se concentrado nas cidades de grande e médio porte, uma série de fatores faz com que as
populações das áreas rurais sejam especialmente vulneráveis. Em primeiro lugar, porque a maior parte da população
em condições de pobreza e extrema pobreza que reside nas áreas rurais fica bastante invisível aos nossos olhos. Esses
territórios também são sabidamente mais suscetíveis a vulnerabilidades climáticas e sua população tem acesso
limitado a serviços básicos de qualidade, em especial no que diz respeito à saúde, educação e saneamento.
saneamento A desigual
distribuição espacial da população deve ser considerada. Se por um lado, o contágio da COVID-19 demora a chegar
nestas áreas, quando o processo de contágio se instala, a rapidez e a falta de recursos econômicos e sanitários
somado a distancia dos serviços emergenciais de saúde pode levar a cenários altamente desoladores, sendo
necessárias medidas específicas de prevenção e proteção social.
A redução das atividades no campo, seja por um agravamento das condições de precariedade já vividas, seja
pelo adoecimento exponencial dos trabalhadores rurais, podem levar a uma crise no abastecimento alimentar.
Concomitante a pandemia da COVID- 19, os trabalhadores do campo estão tendo que conviver com uma escassez de
chuva generalizada no estado que gerou a estiagem mais severa desde 2012. Neste ano, todas as regiões do RS
registraram chuvas bem abaixo da média histórica. Segundo dados da defesa civil, essa situação fez com que mais de
360 municípios decretassem emergência até a primeira quinzena do mês de maio. Ao longo das entrevistas, muitos
agricultores mencionaram sua preocupação em relação às medidas do Estado no sentido de minimizar os prejuízos
causados pela estiagem, principalmente para as negociações dos financiamentos de custeio e investimento. Além dos
prejuízos nas lavouras, em algumas regiões a estiagem também afetou o abastecimento de água para consumo
humano e animal.
A seguir são apresentados alguns mapas e análises sobre variáveis sociais e demográficas produzidas no âmbito
do projeto ObservaDR/COVID-19, coordenado pelo Prof. Rogério Leandro Lima da Silveira que buscaram analisar
contextos de vulnerabilidade a agricultura familiar frente a COVID-19. O primeiro mapa mostra como o fluxo do
contágio ocorreu no RS, partindo de Porto Alegre e região metropolitana em direção ao interior do estado, seguindo a
rota dos principais eixos rodoviários do estado e perpassando os municípios e regiões de foco desse estudo.
A Agricultura Familiar no RS frente a COVID-19
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Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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(cont.) A Agricultura Familiar no RS e COVID-19
Segundos os dados do Censo Agro 2017, divulgados em 2019, temos no Rio Grande do Sul 365.094 estabelecimentos
agropecuários e uma população de 992.413 agricultores, entre estes 716.695 são agricultores familiares. Entre os
agricultores familiares, 443.202 são homens e 273.167 são mulheres. Temos uma população de agricultores familiares
majoritariamente masculina, branca, com baixo nível de escolaridade. Essas proporções são reproduzidas quando
fazemos um recorte populacional conforme os COREDES e a disponibilidade de leitos de UTI.
A disponibilidade desses serviços no RS é altamente concentrada, tendo três polos mais atendidos que
correspondem a regiões de média a baixa incidência de agricultores familiares. Os COREDES com maior número de
agricultores familiares – Vale do Rio Pardo, Celeiro, Sul estão em uma condição bastante desatendida em termos de
saúde, com baixíssima ou nenhuma disponibilidade de leitos de UTI.
A exceção é o COREDE Serra que dispõe de uma estrutura mais favorável de serviços de saúde, centrados em
Caxias do Sul. Os COREDEs Missões, Médio Alto Uruguai, Norte, Nordeste, Vale do Taquari e Centro Oeste também
contam com números expressivos de agricultores familiares, estando todos em áreas com poucos ou nenhum leito de
UTI disponíveis.

Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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Agricultura familiar no RS, questões de gênero e COVID-19
Conforme o Censo Agro 2017 das 337.795 agricultoras no estado, das quais 273.167 são agricultoras familiares.
Quando analisamos a distribuição no território das mulheres ocupadas com atividades agropecuárias e sua relação
percentual ao total deste segmento, os COREDES Sul, Centro Sul, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, Missões,
Noroeste Colonial, Celeiro, Rio da Várzea e Médio Alto Uruguai se destacam com populações com maior
representatividade. Entre estes estão os COREDES com maior número de agricultores familiares no RS – Vale do Rio
Pardo, Celeiro e Sul com menor condição de atendimento qualificado para a COVID -19, apresentando baixíssima ou
nenhuma disponibilidade de leitos de UTI conforme reportado na análise anterior.
anterior
O Censo Agro 2017 pesquisou pela primeira vez o compartilhamento de direção nos estabelecimentos, sendo,
portanto um dado inédito e incomparável aos Censos anteriores, uma expressão do reconhecimento do IBGE do papel
das agricultoras na gestão das propriedades. Para o RS, temos 35.851 mulheres dirigindo estabelecimentos
agropecuários. Ainda que em termos percentuais o número seja menor em relação aos homens em todas as regiões,
além da invisibilidade do papel das mulheres no trabalho do campo, é necessário considerar a sobrecarga de trabalho
devido a dupla e tripla jornada impostas pelas relações patriarcais de gênero no Brasil.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado pelo IBGE em 2018, indicou que as
brasileiras passam o dobro do tempo envolvidas com afazeres domésticos e atividades de responsabilidade por
crianças, idosos ou enfermos, quando comparadas com o tempo dedicado pelos homens para as mesmas atividades.
Considerando o contexto vivido na pandemia, a tendência é de uma sobrecarga maior, seja pelo fechamento das
escolas ou aumento dos enfermos. Esse dado também se reflete no rural e na agricultura, diferentes pesquisas
mostram que as agricultoras tem um papel de destaque na produção para o auto-consumo, sendo este nem sempre
estimado ou contabilizado na produção total que prioriza as variedades comercializadas. No entanto, é um trabalho
essencial para a manutenção da saúde, da segurança alimentar e da reprodução social da família.
Outro aspecto a ser considerado, é a violência doméstica que tem aumentado no país durante a pandemia,
conforme informa o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Apesar de não termos tido sucesso em
obter dados específicos às áreas rurais do Rio Grande do Sul, é provável que essa tendência nacional se reproduza no
estado. Os serviços especializados para este tipo de atendimento estão todos em áreas urbanas.
Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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Segurança alimentar e nutricional, vulnerabilidade socioeconômica e COVID -19

Segurança alimentar e nutricional, vulnerabilidade socioeconômica e COVID -19
Para além dos efeitos diretamente causados na saúde da população Brasileira, o contexto vivido devido a
pandemia da COVID-19 tem agravado uma série de problemas sociais, em especial, o contexto de vulnerabilidade de
grupos sociais que já se encontravam em situação de precariedade socioeconômica e insegurança alimentar. Por
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) entende-se “(...) a realização do direito de todos ao acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais...” (Lei nº 11.346). A Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN) caracteriza-se pelo rompimento desse
direito devido a falta de acesso à uma alimentação adequada, uma situação que em seu extremo se transforma em
fome crônica. Essa privação do acesso aos alimentos é na maioria dos casos associada à falta de renda.
Para avaliar o contexto de vulnerabilidade socioeconômica e SAN da população gaúcha tomamos como
referência o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), um indicador multidimensional composto por 12
indicadores divididos em três blocos (saúde, educação e renda). No mapa a seguir, podemos ver que de forma geral o
RS apresenta um índice que varia de médio a alto, apesar de termos 128 municípios com valores abaixo de 0,7 e 86
Municípios com valores acima de 0,8. O município com menor IDESE é Dom Feliciano, com um índice de 0,589. Os
índices mais altos ficam com a capital Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e em cidades das regiões da Serra e Norte do
estado, estando a região sul e da fronteira em maior vulnerabilidade.
Em termos das médias conforme os COREDES, os destaquem de maior vulnerabilidade focam no Sul, Centro Sul e
Fronteira Oeste. Já os índices mais altos vão para os COREDES Noroeste Colonial e Serra. Destacamos que ainda que
Santa Cruz possua um alto índice, a região do Vale do Rio Pardo tem majoritariamente um contexto socioeconômico
distinto, ficando com IDESE entre 0,5 – 0,6. No que diz respeito a presença dos Conselhos Municipais de Segurança
Alimentar e Nutricional (COMSEAS) percebemos uma densidade maior nas regiões próximas a capital e no norte do
estado. Isso indica que são as regiões com maior extensão territorial (Fronteira e Sul) e demais regiões com maior
vulnerabilidade socioeconômica estão justamente com baixa presença de Conselhos. Ainda que a presença do
Conselho não garanta a efetividade de ações para melhoria da qualidade da SAN – uma responsabilidade do
município e do estado, dado o papel de controle social e fomento a qualificação das políticas locais, a ausência dos
Conselhos leva a potencial maior dificuldade de atendimento qualificado da população em estado de insegurança
alimentar.
Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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Segurança alimentar e nutricional, vulnerabilidade socioeconômica e COVID -19

Fonte: Projeto ObservaDR/COVID-19, disponível em http://observadr.org.br/portal/observadr-COVID-19/
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Os canais de Comercialização da Agricultura Familiar no RS frente a COVID-19
A seguir são apresentados os resultados do mapeamento sobre a situação dos canais de comercialização
diretamente vinculados com a agricultura familiar no Rio Grande do Sul durante a pandemia COVID-19, implicando
em ações de adaptação, transformação ou suspensão de atividades.
Os dados se referem a duas regiões do Estado em que houve um esforço mais intenso da coletada de dados, a
saber: Região Metropolitana do Delta do Jacuí e Vale do Rio Pardo. As regiões Central e Vale do Caí também fazem
parte do foco prioritário da pesquisa, porém seus resultados serão apresentados em um próximo relatório.
relatório Para
cada município, apresentamos uma página com informações de contexto e caracterização da localidade em
questão, a quantidade de experiências mapeadas, informações básicas (origem dos agricultores, presença nas redes
sociais, informação sobre contágio da COVID-19 e organizações orientando sobre como evitar o contágio) e na
sequência dados sobre o funcionamento das experiências e questões relativas as reações e adaptações frente a
COVID-19.
Ao final de cada localidade, são apresentados mapas relacionando algumas variáveis sócio-espaciais e algumas
reflexões sobre a contribuição dos canais de comercialização direta da agricultura familiar para o abastecimento da
população.
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Porto Alegre

Porto Alegre
Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, fundada em 1972 com uma população atual de 1.483.771 (IBGE,
2019). Ocupa uma área total de 495,390 km², tendo como densidade média 2.837,53 hab./km. O salário médio é de
4.1 salários mínimos (IBGE, 2017) e IDESE de 0,81 (2015). Conforme dados do DIESSE (2020), tem uma cesta básica
com custo de R$ 492,83.
Atualmente todo seu território é considerado área urbana, alteração vigente desde o ano de 2000. Até essa data,
30% do território era considerado Zona Rural, aproximadamente 140 km². Apesar disso, ainda há no extremo sul do
município áreas de produção agrícola e extrativismo. Segundo os dados do Censo Agro 2017, são 1.433 pessoas
envolvidas com a agricultura, das quais 46% são consideradas agricultores familiares (479 homens e 189 mulheres).
Em termos de produção agropecuária, Porto Alegre não tem expressividade em relação ao estado conforme
demonstra o gráfico na página a seguir, sendo o cultivo de maior expressão o arroz (4.035). No entanto, a capital tem
alta relevância como público consumidor para a produção de alimentos oriundos de diferentes regiões do estado.
Para Porto Alegre, foram identificadas 69 experiências sendo: 42 Feiras convencionais, 21 Feiras
Agroecológicas/Orgânicas e 6 comércios com entrega domiciliar vinculado a AF, dos quais 2 possuem loja física.
Importante ressaltar que foram consideradas apenas as experiências com sede em Porto Alegre. Há comércios
sediados em outras localidades com público consumidor principal na capital, que serão mencionados nas analises
regionais. O número de experiências mapeadas é superior ao encontrados no site da Prefeitura do Município e no
Mapa da Feira do IDEC. Infelizmente, no caso das Feiras Agroecológicas/Orgânicas, até o momento não conseguimos
levantar dados de três Feiras: SindiPetro, Orgânica Shopping Total e Park Lindóia. Os dados das Feiras convencionais
são apresentados a parte visto que não são de participação exclusiva ou majoritária de agricultores familiares.
Importante mencionar de que desde o início da pandemia, uma série de decretos tem sido emitidos pela
Prefeitura orientando e regulamentando as atividades econômicas, inclusive as feiras. O decreto mais recente e
vigente na data de publicação deste relatório era o Decreto nº 20.625, de 23 de junho de 2020.
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Porto Alegre

Produção para alimentos de referência em Porto Alegre
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Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: feiras convencionais

Feiras convencionais
Das 42 feiras convencionais mapeadas em Porto Alegre, todas são organizadas pela Prefeitura Municipal. Dos
199 feirantes envolvidos, a maioria são comerciantes que adquirem produtos na CEASA e revendem nas feiras, apenas
25% são agricultores familiares (em torno de 50 pessoas). Assim, considerando o foco dessa pesquisa, optamos por
apresentar estes dados separados dos demais canais que tem presença exclusiva de agricultores familiares.
A Prefeitura trabalha com duas modalidades de Feiras, são 35 Feiras Modelo com a atuação de 92 feirantes e 7
Mercadões do Produtor em que atuam 107 feirantes. Em ambos os casos os feirantes são oriundos do Município e da
região metropolitana. A diferença entre estes dois canais se refere no tamanho e no nível de atuação da Prefeitura.
Apesar das Feiras Modelo serem espaços de comercialização menores, passam por um processo de maior exigência e
fiscalização da Prefeitura tanto para as características dos produtos comercializados, como conformação das bancas e
conduta dos feirantes.
Todas as Feiras seguem ativas durante a pandemia, com maior distanciamento entre as bancas, colocação de
marcadores para distanciamento entre as bancas e os consumidores e com pontos de oferta com água e sabão. Cada
banca deve disponibilizar álcool gel. Estas feiras não tem presença nas redes sociais e não foi realizada nenhuma
campanha especifica da Prefeitura orientando a população sobre o funcionamento durante a pandemia. No entanto,
foi produzido pelo poder público um áudio com orientações sobre a COVID-19 que tem sido transmitido durante as
feiras.
O órgão da Prefeitura responsável pelas feiras é a Diretoria de Promoção Econômica (até 2015 era conhecida
como Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio - SMIC), a qual está vinculada a Divisão de Fomento
Agropecuário e o Centro Agrícola Demonstrativo (CAD) que atuam diretamente com as feiras e os agricultores
familiares do Município.
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Porto Alegre: Feiras Agroecológicas/Orgânicas

Feiras agroecológicas/orgânicas
As Feiras Agroecológicas/Orgânicas são todas protagonizadas por agricultores familiares. Das 21 Feiras
Agroecológicas/Orgânicas existentes no município, 9 acontecem em espaços públicos e portanto tem um
acompanhamento mais próximo da Prefeitura de Porto Alegre. Essas Feiras têm representantes compondo assentos
no Conselho de Feiras Ecológicas (CFE) de Porto Alegre, um colegiado importante na gestão das Feiras e diálogo com o
Município. São elas a Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE), Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF), Auxiliadora, Menino
Deus, Petrópolis, Rômulo Telles, Três Figueiras, Tristeza e Park Lindóia. Entre estas, a Feira mais antiga é a Feira dos
Agricultores Ecologistas (FAE) fundada em 1989 e a mais recente a Park Lindóia, criada em 2019. Essas feiras
permanecem todas em atividade durante a pandemia COVID-19, realizando uma série de medidas de prevenção. Em
especial, no dia 21 de março foi criado um Grupo de Trabalho multidisciplinar, formado por representantes do
Conselho de Feiras Ecológicas do Município de Porto Alegre/RS, Associação Agroecológica, Rede Metropolitana de
Agroecologia (Rama), Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do Sul (COCEARGS) e Associação dos
Consumidores e Feirantes Ecológicos do Rio Grande
do Sul (ACONFERS) para a formulação de um “Plano
de Contingenciamento de Danos relativo ao
Coronavírus” em que uma série de mediadas foram
delineadas e seguem sendo atualizadas.
As demais 12 Feiras Agroecológicas/Orgânicas
acontecem em espaços fechados como centros de
ensino, shoppings e centros culturais. Destas,
apenas 1 Feira segue em atividade enquanto Feira –
a Feira Ecológica Galpão do Plátano. Outras duas,
estão funcionando como sistema de entrega
domiciliar: a Feira Orgânica Terra e Brisa e a Feira
Orgânica da Restinga IFRS.

Situação das Feiras Agroecológicas /
Orgânicas durante a pandemia

Feiras Inativas
45%

Feiras atuando
apenas com
Sistema de
Entrega
Domiciliar
10%

Feiras Ativas
45%

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: perfil experiências mapeadas

Canais de Comercialização
identificados em Porto Alegre
Loja
8%

Comércio com
entrega
domiciliar
vinculado a AF
17%

As Feiras agroecológicas/orgânicas se
destacam na capital com a comercialização
realizada totalmente por agricultores
familiares. Todos os comércios com entrega
domiciliar vinculados a AF trabalham com
alimentos agroecológicos/orgânicos, ainda
que nem todos de forma exclusiva.

Feiras
Agroecológicas
/Orgânicas
75%

A origem dos agricultores familiares que
comercializam em Porto Alegre ultrapassa a
região Metropolitana e inclui famílias do
Litoral, Serra e das regiões dos Vales. O
lançamento do
Decreto nº 20.525
20 525
(22/03/2020), pela Prefeitura Municipal
determinando que as feiras da cidade
poderiam ocorrer apenas limitadas a
produtores de Porto Alegre tornou
praticamente inviável a realização das Feiras,
gerando forte mobilização dos feirantes e
organizações parceiras para revertê-lo.

Origem dos agricultores familiares nos
canais de comercialização
em Porto Alegre

Município,
Região e
demais
cidades do
Estado
63%

Município e
Região
37%

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: perfil experiências mapeadas

Presença dos canais mapeados em
Porto Alegre nas redes sociais
Não
42%

A
maioria
das
feiras
agroecológicas/orgânicas e dos comércios
com entrega domiciliar vinculado a AF têm
presença ativa no Instagram e Facebook,
sendo estes canais veículos importantes de
divulgação e contato com consumidores.

Sim
58%

Há uma boa atuação nas redes sociais para
informação dos canais durante a pandemia.
Nos canais em atividade as campanhas
incluem a divulgação dos produtos e
orientações sobre boas práticas aos
consumidores. A Feira Terra e Brisa, Feira
Orgânica da Restinga IFRS (ambas
funcionando com sistema de entregas) e a ECO-LETIVA da UNISINOS (inativa) não tem
páginas próprias, mas tem usado as páginas
de suas organizações sede para informar sua
situação.

Realização de campanha em redes
sociais informando situação durante a
pandemia
Não
29%

Sim
71%

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: perfil experiências mapeadas

Não foi reportada a identificação de pessoas contaminadas ou suspeitas com COVID-19
para nenhum dos canais estudados. Percebe-se uma atuação ativa das cooperativas e do
Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre na disseminação de orientações sobre
cuidados de saúde e contaminação.
Fornecimento de orientações sobre cuidados pessoais
para evitar o contágio em Porto Alegre
12

10

8

6

4

2

0

Prefeitura Municipal

Conselho de Feiras
Ecológicas de Porto Alegre

MST

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: feiras em funcionamento (ativas e via sistema de entrega)

Em termos de alimentos ofertados a grande maioria se refere a alimentos in natura,
sendo as hortaliças, frutas, cereais presente em todos os canais. A quantidade de cultivares
varia muito entre os canais, alguns com oferta de mais 100 itens, outros com não mais que
20 a cada semana.
Alimentos comercializados nas Feiras em
funcionamento em Porto Alegre
12
10
8
6
4
2
0

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: Feiras ativas

Mudanças no movimento das Feiras
ativas em Porto Alegre
durante a pandemia
Reduziu um
pouco
22%

Reduziu pela
metade
33%

Para as feira que seguem ativas, há de forma
geral uma redução do movimento em
relação ao período prévio a pandemia. Para
64% das feiras isso significou uma redução
acima de 50%. Apenas a Feira Ecológica
Galpão do Plátano registrou aumento no
movimento. O fluxo do movimento da Feira
afeta diretamente a renda dos agricultores.

Reduziu
consideravel
mente
34%

Aumentou um
pouco
11%

No que diz respeito ao auxílio para realizar
as adaptações necessárias frente a COVID19 a maioria declara terem sido
protagonizadas pelos próprios feirantes ou
pelo Conselho de Feiras Ecológicas de Porto
Alegre.

Instituições que apoiaram na
adaptação da comercialização frente a
COVID-19
6
5
4
3
2
1
0

Prefeitura Conselho de CONSEA RS
Municipal
Feiras
Ecológicas
de Porto
Alegre

EMATER

Mobilização Ass. De
dos
Moradores
Feirantes
do bairro
apenas

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: feiras ativas

O decreto vigente do município de Porto Alegre (Decreto nº 20.625) orienta a necessidade
de distanciamento mínimo de 10m entre uma banca e outra para realização das feiras no
município. As demais medidas foram tomadas pelas feiras, sendo que em boa parte ,
seguindo as orientações do Plano de Contingenciamento de Danos relativo ao Coronavírus,
produzido pelo GT do Conselho de Feiras Ecológicas de Porto Alegre.
Medidas para manter as feiras ativas e evitar contágio em Porto Alegre
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Materiais de
limpeza nas
bancas

Alteração no
Atendimento
funcionamento controlado de
feira
clientes por
banca

Mudanças no
sistema de
transporte e
logística

Cartazes de
Criar um
Mudanças na
Cancelar a
Reduzir no
orientação para sistema de pré- conformação da degustação de
número de
consumidores encomenda dos
feira
produtos
agricultores nas
produtos
bancas

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: feiras ativas

Figura 1: FAE em 28/3/20 ;Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 2: FAE em 2/5/20; Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 3: FAE em 2/5/20; Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 4: FEMD em 11/4/20; Fonte: autoras da pesquisa.
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Porto Alegre: feiras funcionando com sistema de entregas

Feiras funcionando como sistemas de entrega domiciliar
As duas feiras que estão funcionando com sistemas de entrega domiciliar são a Feira Terra e Brisa e a Feira
Orgânica da Restinga. Em ambos os casos, o espaço de comercialização usual das Feiras está com suas atividades
suspensas frente a pandemia, respectivamente o Centro Cultural Terra e Brisa e o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Estado (IFRS) – Campus Restinga. Conforme os respondentes, a suspensão desses feiras é
percebida como grave tendo em vista que é um importante canal de renda dos agricultores, ainda que tenham
outros espaços de comercialização. Assim, a comercialização com entrega domiciliar foi a alternativa encontrada para
manter a renda dos 12 agricultores envolvidos nestas feiras.
feiras
Em ambos os casos não houve apoio para adaptação ao novo sistema de comercialização e os gestores
entendem que este tipo de venda á muito mais trabalhoso do que a comercialização na feira. Os pedidos são feitos
através de uma lista disponibilizada pelo WhatsApp em que os consumidores interessados escolhem o que desejam
e pagam na hora da entrega com dinheiro ou cartão de débito.
A Feira Terra e Brisa tem recebido cerca de 200 pedidos semanais,
com um valor médio entre R$ 26,00 e R$ 50,00, uma demanda menor
em relação ao movimento da Feira. Suas entregas são feitas através de
uma parceria com um motorista de aplicativo. No caso da Feira Orgânica
da Restinga são cerca de 50 pedidos semanais em um valor médio de R$
50,00 a R$ 100,00, trazendo um rendimento maior em relação a Feira.
Neste caso, as entregas são feitas pelos próprios agricultores.
agricultores O quadro
abaixo demonstra o nível de dificuldade encontrado para se adaptar aos
diferentes procedimentos necessários para implementar o sistema de Figura 5: entregas Terra e Brisa,; Fonte: autoras da pesquisa.
entregas.
Transporte e
Feira
Terra e brisa
Feira Orgânica da
Restinga

Divulgação dos
produtos

Contato com os
consumidores

Criação de dinâmica de
encomendas

Organização dos
pedidos

Recebimento dos
pagamentos

entrega com
segurança

Difícil

Fácil

Muito difícil

Difícil

Difícil

Muito difícil

Difícil

Fácil

Fácil

Difícil

Difícil

Difícil
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Porto Alegre: feiras inativas

Feiras inativas
Entre as nove feiras com atividades totalmente suspensas na capital, conseguimos levanta os dados de sete, não
estando incluso na pesquisa informações sobre a Feira Orgânica do Shopping Total e a Feira do Sindicato dos
Petroleiros do Rio Grande do Sul - Sindipetro.
Em todos os casos a suspensão das feira é devido ao fechamento e suspensão das atividades dos locais em que
esta acontecia. Entre as feiras que compõe a pesquisa, todas declaram que a suspensão é grave aos seus feirantes
gerando a redução da renda de aproximadamente 52 agricultores e suas famílias.
Além do impacto econômico, há também a preocupação de que a suspensão da feira leve a migração dos
consumidores a outros espaços de comercialização, o que poderia ser uma consequência negativa, mesmo após o
retorno das atividades.
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Porto Alegre: Comércio com entrega domiciliar vinculado a Agricultura Familiar

Comércio com entrega domiciliar vinculado a Agricultura Familiar
No que diz respeito a comércios com entrega domiciliar diretamente vinculado a Agricultura Familiar,
encontramos 6 empreendimentos em Porto Alegre. Gostaríamos de ressaltar que há outras iniciativas que se
enquadram neste perfil, mas que tem sua sede em outros. Há também comércio com entrega domiciliar em que a AF
não é prioritária.
Entre as experiências, três são totalmente mobilizados pelos próprios agricultores, um se refere a loja com
produtos exclusivos de agricultores beneficiários da reforma agrária vinculados ao Movimento de Trabalhadores
Rurais Sem Terra. Os outros dois realizam a compra e intermedição de produtos da agricultura familiar para o público
consumidor - 400g e Loja da Cooperativa Girasol. Com exceção da Ecolog (criada durante a pandemia para dar vazão
a produção dos agricultores vinculados a Feira Ecológica do Bom Fim) e a Girasol, todos os demais já funcionavam
como sistema de entrega domiciliar previamente a pandemia. Todos interlocutores acreditam que deveria haver uma
atuação do Estado em promover políticas que apoiem e facilitem esta forma de comercialização. O quaro abaixo
mostra para cada caso, o vínculo dos agricultores fornecedores e nas páginas seguintes alguns gráficos comparando
características e contexto frente a COVID-19.
Vínculo dos agricultores fornecedores
Cesta orgânicos e
caipiras
Hortalícias

Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana - RAMA
Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana - RAMA

Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita – Coopan; a Cooperativa dos Agricultores Ecologistas de Ipê e
Loja da Reforma Agrária Antônio Prado – AECIA; Cooperativa Capela, Cooperativas vinculadas ao Assentamento Filhos de Sepé.

Loja da Cooperativa
GiraSol
EcoLog - A feira em sua
casa
400g

Cooperativa Mista de Agricultores Familiares de Itati, Terra de Areia e Três Forquilhas – COOMAFITT; Cooperativa dos
Produtos Orgânicos de Reforma Agrária de Viamão COPERAV; Cooperativa dos Povos Tradicionais de Mostardas- COOPTRAM;
Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Alegre – COTAP; a Cooperativa dos Agricultores Ecologistas de
Ipê e Antônio Prado – AECIA; Associação dos Colonos Ecologistas da Região de Torres - ACERT, entre outras.
Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana – RAMA e Cooperativa dos Produtos Orgânicos de Reforma
Agrária de Viamão - COPERAV.
Cooperativas e assentamento da região metropolitana de Porto Alegre.
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Porto Alegre: Comércio com entrega domiciliar vinculado a Agricultura Familiar

Frequência de entregas dos
comércios com entrega domiciliar em
Porto Alegre
Diariamente segunda a
sabado
33%
Duas vezes
por semana
17%

Semanalment
e
50%

Na maioria dos casos as entregas
acontecem uma vez por semana, sendo
quarta e sábado os mais frequentes. No
entanto, com o aumento da demanda
durante
a
pandemia
algumas
experiências tem aumentado sua
frequência de entrega.

Sistema para encomendas dos
comércios com entrega domiciliar em
Porto Alegre
Site com
sistema de
comércio
eletrônico
50%

Lista
divulgada em
redes socias
/ aplicativos WhatsApp
50%

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Opções de pagamento dos comércios
com entrega domiciliar
em Porto Alegre
Em cartão na
entrega
17%

Em dinheiro
na entrega
33%

Conforme já indicado, em alguns casos a
pandemia levou ao aumento das opções
de pagamento. A Cesta orgânicos e
caipiras
e
a
400g
trabalham
exclusivamente
com
pagamento
antecipado.

Antecipado
via
transferência
eletrônica ou
depósito
50%

Valor médio dos pedidos nos
comércios com entrega domiciliar em
Porto Alegre
Com exceção da Loja da Reforma Agrária e
a Cooperativa Girasol, todos demais
trabalham com valor mínimo para os
pedidos. No valor total é incluso o valor da
entrega, que varia em cada experiência,
mas girando em torno de R$ 10 a R$ 15,00.

Entre R$
51,00 e R$
100,00
50%

Entre R$
26,00 e R$
50,00
33%
Acima de R$
100
17%

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Importante considerar que não há nenhum órgão fiscalizando ou ainda emitindo orientações de boas
práticas específicas a estas formas de comercialização. As medidas tomadas são todas de iniciativas dos
próprios gestores.

Medidas para manter os comércios com entrega domiciliar ativos
e evitar contágio em Porto Alegre
6

5

4

3

2

1

0

Mudanças no
Aumento nas
horário de
práticas de
funcionamento /
limpeza dos
frequência das
alimentos e
entregas
materiais usados

Alteração na
logística de
organização dos
alimentos

Mudanças no
sistema de
transporte e
entrega

Mudança no
sistema de
pagamento

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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A Ecolog surgiu durante a pandemia e
não têm parâmetro anterior, portanto
não esta considerada neste gráfico. A
Cesta orgânicos e caipiras e a Hortaliças
declararam terem uma demanda dobrada
durante a pandemia. A Girassol teve um
movimento superior a 70% e as demais,
um aumento de 25%.

Demanda durante a pandemia nos
comércios com entrega domiciliar em
Porto Alegre
Aumentou
um pouco ; 2

Aumento
considerável;
1

Dobrou; 2

Em termos de entregas efetuadas pré e
durante a pandemia, a alteração mais
drástica é relatada pela Girasol, seguida pela
loja da Reforma Agrária.
Agrária Comparando com
o gráfico acima que indica alterações na
demanda, percebemos que o aumento da
demanda não se expressa em aumento de
entregas em todos os casos, levando a
suposição de que alguns comércio
enfrentam limites produtivos e logísticos
para expandir suas vendas.

Média de pedidos entregues por
semana
Prévio a pandemia

Durante a pandemia

400
300
200
100
0

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Figura 6: entregas da Ecolog; Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 8: entregas da GiraSol; Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 7: entregas da 400g; Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 9: entregas da Hortalícias; Fonte: autoras da pesquisa.
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Distribuição socioespacial e reflexões sobre o abastecimento da população
Nas quatro páginas a seguir são apresentados mapas relacionando a localização dos canais de comercialização
direta da agricultura familiar estudados com variáveis sócio-espaciais, de forma a refletir sobre o abastecimento da
população. Conforme já relatado, os canais de comercialização direta ofertam majoritariamente alimentos in natura,
pouco processados, estando portanto entre as categorias de alimentos mais saudáveis e recomendadas pelo Guia
Alimentar para a População Brasileira (2014).
No primeiro mapa, fica explicito que a totalidade do território do município é urbano, ainda que haja
propriedades de produção agrícola e extrativismo (em especial na região do extremo sul) no município. Em relação a
distribuição da espacial dos canais de comercialização considerados neste estudo, há um forte acúmulo na região
central da cidade, em especial nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Bom Fim, Farroupilha, Azenha, Menino
Deus, Petrópolis, Praia de Belas e Rio Branco.
No caso das Feiras convencionais a distribuição se estende do centro para as regiões Nordeste e Leste, com
algumas feiras na parte inicial da Zona sul. Portanto as regiões Glória, Lomba do Pinheiro, Restinga e Extremo Sul são
as mais desatendidas. As exceções se referem a duas feiras – a Feira de Orgânicos Mulheres da Terra - UFRGS
Campus do Vale localizada na Lomba do Pinheiro e a Feira Orgânica da Restinga no IFRS. Para ambos os casos, é
importante considerar que são feiras que ocorrem em centros de ensino, em que o público consumidor não se refere
especificamente a população local, mas majoritariamente ao corpo docente e discente frequentador do IFRS e do
Campus do Vale da UFRGS. Há ainda na região do Extremo Sul, a sede de dois comércios com entrega domiciliar
vinculado a AF, a Hortalícias no bairro Belém Velho e a Cesta orgânicos e caipiras no bairro Lami. Em ambos os casos
as entregas vão além das proximidades da sede.
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Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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(cont.) Distribuição socioespacial e reflexões sobre o abastecimento da população
Os dois mapas a seguir buscam fazer um recorte de perfil de renda da população em relação a distribuição dos
canais estudados. O primeiro apresenta um recorte com os valores médios de rendimento mensal dos responsáveis
pelos domicílios, com variações de renda até R$ 16.244,00 (IBGE, 2010). A faixa de renda média predominante é a de
até R$ 2.707,00.
As populações com faixas de renda mais altas coincidem com as localizações majoritárias das Feiras, região
central e início da zona sul. Essa informação fica ainda mais evidente, quando olhamos o segundo mapa que
considera apenas responsáveis por domicílios com rendimento mensal de até 1 salário mínimo. Nas áreas em que
essa população é mais expressiva, estão mais distantes os canais de comercialização da agricultura familiar.
Ainda que saibamos que existem outros estabelecimentos que comercializam produtos in natura, isso pode
significar que a população que está justamente em maior vulnerabilidade econômica é a que mais tem dificuldade
para acessar alimentos saudáveis. Considerando que na maioria dos casos estes canais acontecem através da
atuação do poder púbico municipal, acreditamos que seria de alta relevância repensar a quantidade e a distribuição
das feiras da capital para atender a população de forma mais efetiva. Considerando que os agricultores familiares
também são um grupo social que requer atenção do poder público, o incentivo para a criação de dinâmicas de
abastecimento protagonizadas por agricultores familiares nas áreas em que há população em vulnerabilidade
econômica tem o potencial de beneficiar ambos grupos .
O terceiro mapa apresenta a distribuição sócio espacial da população acima de 50 anos, é a faixa etária de
maior densidade populacional na capital e também a que mais inclui os indivíduos em grupo de risco a COVID-19.
Este grupo populacional está presente em toda a cidade, ainda que com distribuições distintas. Chama a atenção que
há um forte cruzamento entre a localização dos canais estudados e as áreas de maior densidade dessa população.

Os canais de Comercialização da Agricultura Familiar no RS frente a COVID-19

42

Porto Alegre: reflexões sobre o abastecimento da população

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Metropolitana do Delta do Jacuí

Região Metropolitana do Delta do Jacuí
A região deste COREDE envolve 10 Municípios: Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Glorinha, Gravataí,
Guaíba, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Triunfo e Viamão. Com uma população total de 2.550.679 milhões
de habitantes (FEE, 2018), abrangendo uma área de 5.651,4 km² (FEE, 2015). Do total de habitantes dessa região,
97,62% residem em áreas urbanas, enquanto, 2,38% se encontram em áreas rurais (CENSO, 2010).
O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE, 2016) da região é de 0,76, o valor que indica uma situação
mediana, ainda que entre os municípios, dois estejam em situação de baixo a precária, são eles: Alvorada com IDESE
0,57 e Viamão com 0,61.
Em termos de atividade econômica, a agropecuária não está entre os principais focos da região, os setores de
serviço e industria tem uma participação mais expressiva. Conforme os dados do Censo Agro 2017, dos 36.369
agricultores da região 21.305 são enquadrados como agricultores familiares perante a legislação do país, destes
14.447 são homens e 6.858 mulheres. Os três municípios com maior população rural são respectivamente Santo
Antônio da Patrulha (3.868 pessoas), Triunfo (2.179) e Viamão (1.821).
Em termos de produção, nenhum destes
municípios se destaca no rank de maiores
produtores do RS para os alimentos de referência.
Porto Alegre se destaca como mercado
consumidor para a região como um todo.
Considerando que o número de canais de
comercialização identificados para Porto Alegre é
muito maior do que os mapeados nos demais
municípios, apresentamos as informações
coletadas da Região excluindo dos dados já
apresentados da capital de forma a não criar
desvios nas análises.

Agricultores familiares na Região
Metropolitana do Delta do Jacuí
Mulheres
32%

Homens
68%
Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Canais de Comercialização
identificados na Região Metropolitana
do Delta do Jacuí
Feiras
Agroecológic
as/Orgânicas;
1
Feiras
convencionai
s; 2

Comércio
com entrega
domiciliar
vinculado a
AF; 6

Foram identificados 13 experiências, das
quais 7 são feiras tendo 56 agricultores
envolvidos. Os demais se referem a
comércios
com
entrega
domiciliar
vinculado a AF, tendo ao todo 76
agricultores envolvidos. A Feira modelo de
Gravataí menciona a existência de feirantes
agricultores e não agricultores.

Feira Mista; 4
Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.

Classificação no mapa
Feira Mista
Feira Mista
Feira Convencional
Feira Mista
Feira Mista
Feira Convencional
Feiras Agroecológicas/Orgânicas

Nome
Feira do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Santo Antônio da Patrulha
Feira da Cidade Alta
Feira modelo
Feira do produtor rural bairro Fátima
Feira do produtor rural bairro Jardim dos
Lagos
Feira do produtor rural de Guaíba-Centro
Feira orgânica
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Santo Antônio da Patrulha
Santo Antônio da Patrulha
Gravataí
Guaíba
Guaíba
Guaíba
Viamão
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Em termos de alimentos ofertados a grande maioria são alimentos in natura, sendo as
hortaliças e frutas presente em todos os canais. A Feira do Produtor Rural Bairro Jardim
Dos Lagos oferece também peixes.
Alimentos comercializados nas Feiras em
funcionamento na Região Metropolitana do Delta do Jacuí
14
12
10
8
6
4
2
0

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Presença dos canais mapeados na
Região Metropolitana do Delta do
Jacuí em redes sociais
Sim
46%

Entre as feiras, apenas a Feira do Produtor
Rural Bairro Fátima possui rede social.
Situação oposta ocorre nos comércios com
entrega domiciliar vinculado a AF em que
apenas o “IFRS Viamão Contribui” não
possui página específica, mas utiliza a
página do IFRS-Viamão para divulgação.

Não
54%

Realização de campanha
em redes sociais informando situação
durante a pandemia
Não
23%

A Feira da Cidade Alta de Santo Antônio
da Patrulha, a Feira Modelo de Gravataí e
a Aromas e Sabores do Campo não
fizeram campanhas para informar
mudanças frente a COVID-19.

Sim
77%

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Origem dos agricultores familiares nos
canais de comercialização da Região
Metropolitana do Delta do Jacuí
Município,
Região e
demais
cidades do
Estado
31%

Município
46%

Município e
Região
23%

Nenhum caso de contaminação ou suspeita
de COVID-19
COVID 19 foi relatado entre os
agricultores
envolvidos
nos
canais
estudados da região. A EMATER-RS é a
organização mais ativa no fornecimento de
informações sobre cuidados pessoais para
evitar o contágio, sendo mencionada por
11 respondentes.

Nas feiras, os agricultores se restringem
aos municípios em que eles acontecem,
com exceção da Feira Modelo de Gravataí
em que os feirantes tem sua origem no
Município e na Região. Entre os comércios
com entrega domiciliar, 4 vão além da
região em que estão sediados: Mãos à
Horta Orgânicos, Trii Ecológico, Mútua Rede de Reciprocidade e Aromas e
Sabores do Campo.

Fornecimento de orientações
sobre cuidados pessoais
para evitar o contágio
12
10
8
6
4
2
0

Prefeitura Municipal

EMATER

A Cooperativa da qual
fazem parte

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Metropolitana do Delta do Jacuí: feiras

A Feira Modelo de Gravataí esteve suspensa devido a um decreto municipal e reativada após liberação
do município no dia 4 de maio. A EMATER auxiliou nas medidas de apoio para alteração em todas as
Feiras. As Feiras de Santo Antônio da Patrulha, Feira Modelo de Gravataí, a Feira do Produtor Rural Jardim Dos Lagos de Guaíba e a Feira Orgânica de Viamão também mencionaram o apoio da Prefeitura
no processo de adaptação.

Medidas para manter as feiras ativas e evitar contágio
na Região Metropolitana do Delta do Jacuí
6
5
4
3
2
1
0

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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As feiras de Santo Antônio e Gravataí tiveram seu
movimento reduzido pela metade. A Feira do Produtor
Rural de Guaíba – Centro teve uma redução de
aproximadamente 25% e a Feira orgânica de Viamão
indicou um aumento de 25% no movimento.

Mudanças no movimento das feiras ativas durante a
pandemia na Região Metropolitana do Delta do Jacuí

Reduziu um pouco;
2

Reduziu
consideravelmente
;3

Reduziu pela
metade ; 3
Aumentou um
pouco; 1
Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Comércio com entrega domiciliar vinculado a AF
Entre os 6 sistemas de entrega domiciliar 2 estão em Gravataí e 4 em Viamão. O Sítio do Guido e o Aromas e
Sabores do Campo são mobilizados pelos próprios agricultores, os demais realizam a compra e intermedição de
produtos da agricultura familiar para o público consumidor.
Todos entregam produtos agroecológicos e orgânicos semanalmente na casa dos consumidores, sendo o IFRSViamão Contribui o único que possui também um ponto de retirada. No que diz respeito a dinâmica de encomendas,
metade dos entrevistados possui um site com sistema de comércio eletrônico, os demais utilizam redes sociais e
WhatsApp. Em todos os casos, os consumidores escolhem em uma lista o que querem receber. O Mãos à Horta
Orgânicos também oferece opções de cestas prontas.
O Trii Ecológico faz entregas para Viamão, Alvorada e Cachoeirinha. O Mãos à Horta Orgânicos faz entregas para
Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão. Os demais entregam para seu município sede e
Porto Alegre, indicando assim um movimento pendular entre os municípios. A estimativa é de que 76 agricultores
familiares estão envolvidos no fornecimento de alimentos, estando estes principalmente vinculados ao
Assentamento Filhos de Sepé (Assentamento de Beneficiários da Reforma Agrária pertencentes ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST), a Rede Metropolitana de Agroecologia - RAMA, Associação OPAC Litoral
Norte, Ecovida, Novocitrus, Associação de pequenos produtores de Itati, Econativa. Em termos financeiros, metade
dos entrevistados declara ter como valor médio dos pedido entre R$ 26,00 e R$ 50,00, os demais ficam na faixa de
R$ 51,00 a R$ 100,00.

Nome
Sítio do Guido
Mãos à Horta Orgânicos
IFRS –Viamão Contribui
Trii Ecológico
Mútua - Rede de Reciprocidade
Aromas e Sabores do Campo

Cidade
Gravataí
Gravataí
Viamão
Viamão
Viamão
Viamão

Figura 10: entregas da Trii Ecológico; Fonte: Trii Ecológico
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Média de entregas por semana
dos comércios com entrega domiciliar na Região
Metropolitana do Delta do Jacuí
pré-pandemia

durante a pandemia

100
80
60
40
20
0

De maneira geral, houve aumento na
demanda dos produtos. A exceção é IFRS –
Viamão Contribui que teve uma queda de
50%, possivelmente pela suspensão das
atividades do IFRS. Comparando com o
gráfico acima que indica as entregas
efetuadas, percebemos que o aumento da
demanda não se expressa em aumento de
entregas, levando a suposição de que
alguns comércio enfrentam limites
produtivos e logísticos para expandir suas
vendas.

Quando comparados a média de entregas
pré e durante a pandemia, as alterações
mais drásticas são uma redução de quase
50% no Sítio do Guido e a duplicação da
demanda dos pedidos na Aroma e Sabores
do Campo.

Alterações na demanda
Dos comércios com entrega domiciliar na Região
Metropolitana do Delta do Jacuí durante a
pandemia
Dobrou
33%

Aumentou
consideravel
mente
33%

Reduziu pela
metade
17%
Aumentou
muito
17%

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Opções de pagamento dos comércios
com entrega domiciliar na Região
Metropolitana do Delta do Jacuí
Pagamento
antecipado
via
transferência
eletrônica ou
depósito; 5

Pagamento
em cartão na
entrega; 4

Pagamento
em dinheiro
na entrega; 4

O IFRS –Viamão Contribui trabalha
exclusivamente com pagamento em
cartão na entrega e a Mútua - Rede de
Reciprocidade apenas com pagamento
antecipado via transferência eletrônica ou
depósito. Os demais disponibilizam
diferentes opções de pagamento. Quando
considerado o gráfico abaixo, é relevante
considerar que algumas são modalidade
novas, após a pandemia.

Medidas para manter os comércios com entrega domiciliar ativos
e evitar contágio na Região Metropolitana do Delta do Jacuí
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Alteração na
logística de
organização dos
alimentos

Mudanças no
sistema de
transporte e
entrega

Aumento nas Aumento no uso de
Criação de
práticas de limpeza
embalagens
informes para
dos alimentos e
plásticas para
orientação aos
materiais usados acondicionar os
consumidores,
produtos

Mudança no
sistema de
pagamento

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Metropolitana do Delta do Jacuí: reflexões sobre os canais estudados frente ao
território
Dois mapas foram produzidos para a região localizando os canais estudados e os limites dos Municípios da
Região conforme o COREDE.
O primeiro apresenta um recorte do território em termos da classificação das áreas enquanto urbanas ou rurais.
No caso da Região Metropolitana do Delta do Jacuí o que fica evidente é a densidade urbana e a grande quantidade
de espaços de comercialização centrados em Porto Alegre, explicitando o papel do município como um polo
consumidor na região. Assim, uma camada é adicionada neste mapa de forma a ilustrar os movimentos pendulares
que ocorrem dos municípios vizinhos e regiões próximas para comércio de alimentos na capital. Vale lembrar que a
relevância de Porto Alegre para região não se limita a um mercado consumidor, mas também como principal centro
de serviços, inclusive no atendimento à saúde.
O segundo mapa apresenta os dados da população de agricultores familiares em cada município da Região em
recorte por gênero e no território a classificação conforme o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) - um
indicador multidimensional composto por 12 indicadores divididos em três blocos: saúde, educação e renda. Fica
evidente a boa condição socioeconômica da região, com exceção de Viamão e Alvorada que apresentam índices
medianos. Em relação a população de agricultores familiares o destaque em termos de quantidade vai para Santo
Antônio da Patrulha, seguido por Triunfo e Viamão.
Viamão O padrão nacional e estadual de um campo masculinizado se
repete na região.

Os canais de Comercialização da Agricultura Familiar no RS frente a COVID-19

56

Região Metropolitana do Delta do Jacuí: reflexões sobre os canais estudados frente ao território

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Metropolitana do Delta do Jacuí: reflexões sobre os canais estudados frente ao território
Movimento pendular dos comércios com entrega domiciliar
Movimento pendular para comercialização em feiras

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Metropolitana do Delta do Jacuí: reflexões sobre os canais estudados frente ao território

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul

Santa Cruz do Sul
O município de Santa Cruz do Sul está localizado na região do Vale do Rio Pardo, ocupando uma área de 735,58
km² e uma população estimada em 130.416 (IBGE, 2019), da qual a maior parte se concentra na área urbana, cerca de
88,86%. Atualmente 174,04 km² do seu território é considerado área urbana, sendo os demais 561,54 km² área rural.
A área distrital de Santa Cruz do Sul inclui 8 distritos, sendo esses: Sede Municipal, Alto Paredão, Boa Vista, Monte
Alverne, São Martinho, Saraiva, São José da Reserva e Rio Pardinho. Também encontra-se Cerro Alegre como área
anexada.
Em termos culturais, possui forte influência da colonização alemã na Região.
Região O salário médio é de 2.8
2 8 salários
mínimos (IBGE, 2017) e IDESE de 0,810 (2016), sendo portanto um município com um alto índice de desenvolvimento
socioeconômico. A principal atividade econômica se refere a exportação de tabaco, com uma produção de 9.268
toneladas segundo os dados do Censo Agro 2017, se classificando como a oitava cidade em termos de produção no
estado.
Segundo os dados do Censo Agro 2017, são 6.535 pessoas envolvidas com a agricultura, das quais 91% são
enquadrados como agricultores familiares perante a legislação (3.550 homens e 2.435 mulheres). Em termos de
produção agropecuária, se destaca como a sétima maior produtora de mandioca no RS com 4.923 toneladas/ano.
Conta ainda com uma boa produção de milho e arroz, mesmo que quando comparadas com as produções de outros
municípios não configure destaque no rank estadual.
Para Santa Cruz do Sul, foram identificadas 11 experiências, sendo 6 Feiras convencionais, 3 Feiras
Agroecológicas/Orgânicas, 1 Feira Mista e 1 Loja de Cooperativa de Agricultores que realiza entrega domiciliar. Entre
os casos estudados, apenas 1 Feira se encontra inativa, a Feira Pedagógica da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do
Sul (EFASC). Os feirantes são somente agricultores familiares, totalizando 173 pessoas.
As 6 Feiras convencionais são organizadas pela Associação Santa Cruzense de Feirantes – ASSAFE por meio de 80
sócios-produtores, sendo o primeiro ponto de comercialização fundado no dia 23 de setembro de 1980. Em todas as
Feiras, os agricultores são do próprio município.
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Santa Cruz do Sul

Produção para alimentos de referência em
Santa Cruz do Sul
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Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: canais de comercialização

Tipos de Canais de Comercialização
identificados em Santa Cruz do Sul
Feira Mista; 1

Feiras
convencionai
s; 6

Cooperativa
de
Agricultores;
1
Feiras
Agroecológic
as/Orgânicas;
3

Presença das Feiras de Santa Cruz do
Sul nas Redes Sociais
As 6 Feiras convencionais organizadas
pela ASSAFE têm uma página em comum
no Facebook. A Feira Orgânica Santo Inácio
é a única sem presença nas redes sociais.
Entre as presentes, as redes têm sido
utilizadas para informes e orientações
durante a pandemia.

Sim; 9

Não; 1

Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: feiras

Em termos de alimentos ofertados a grande maioria é de alimentos in natura, sendo as hortaliças,
frutas, ervas e temperos, mel e ovos presente em todos os canais. Oito ofertam laticínios e cinco feiras
apresentam também carnes e embutidos.

Alimentos comercializados nas
feiras de Santa Cruz do Sul
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: feiras

Na maioria dos casos, as feiras registraram um aumento de cerca de 25% no movimento durante a
pandemia. Para os respondentes, esse aumento de movimento se deve pelo fechamento dos
restaurantes no início da pandemia e o aumento do preparo de refeições em casa. A Feira Rural Central
registrou uma redução de mais de 60%. A Feira Orgânica Santo Inácio não percebeu alterações.

Mudanças no movimento das feira ativas
em Santa Cruz durante a pandemia

Aumentou um pouco; 7

Não houve alteração ; 1

Reduziu
consideravelmente; 1

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: feiras

Medidas para manter as feiras ativas em
Santa Cruz do Sul e evitar contágio
12
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2
0

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: feiras

Instituições que apoiaram na adaptação da
comercialização em Santa Cruz do Sul
CAPA
13%
Sindicato
7%

As instituições que se destacam no apoio e
orientação frente a COVID-19 são a
Prefeitura Municipal e a EMATER RS.

EMATER -RS
27%

APL
7%
Prefeitura
33%

ASSAFE
13%

Fornecimento de orientações sobre
cuidados pessoais para
evitar o contagio
CAPA
14%

EMATER
22%

Prefeitura/Se
cretaria de
Saúde
50%

ASSAFE
14%
Fonte dos gráficos: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: feiras

Figura 11: Feira Rural da Independência, 07/04/20;
Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 13: Cartaz de orientação na Feira Ecológica da
Ecovale, 07/04/20; Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 12: Feira Rural do Arroio Grande, 07/04/20;
Fonte: autoras da pesquisa.

Figura 14: Feira Ecológica da Ecovale, 07/04/20;
Fonte: autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: feiras inativas

Feira Pedagógica da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul
A única feira que está com atividades suspensas no município de Santa Cruz do Sul é a Feira Pedagógica da
Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul (EFASC). Inaugurada em 2009, a EFASC oferece aos jovens rurais da
região uma formação de Ensino Médio técnico voltada para as atividades agrícolas e tendo como base curricular a
Pedagogia da Alternância. Ativa desde 2013, a Feira tem acima de tudo um objetivo pedagógico estimulando os
jovens agricultores a se capacitarem desde a organização da produção a comercialização dos produtos.
Os produtos comercializados são agroecológicos e artesanais, oriundos das propriedades familiares dos
estudantes de diferentes municípios do Vale do Rio Pardo. O fechamento das atividades da Escola em cumprimento
com as medidas de isolamento social implementadas para evitar a contaminação da COVID -19, também levou a
suspensão da Feira. Segundo a EFASC, em termos econômicos, o impacto da suspensão das atividades é pouco
expressivo, visto que as famílias possuem outras formas de comercialização dos seus produtos. Assim, o maior
impacto é no rompimento do processo pedagógico, visto que a Feira é um importante instrumento de formação de
novos agricultores feirantes.

Figura 15: aulas EFASC;
Fonte: acervo EFASC.

Figura 16: aulas EFASC;
Fonte: acervo EFASC.
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Fonte: acervo EFASC.
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Santa Cruz do Sul: Comércio com entrega domiciliar vinculado a AF

Cooperativa Regional de Agricultores Ecologistas – ECOVALE
Além das feiras, o único comércio com entrega domiciliar vinculado a AF
mapeado foi a Loja da Cooperativa Regional de Agricultores Ecologistas – ECOVALE.
Fundada em 2000 a partir de um projeto vinculado ao Centro de Apoio e Promoção
da Agroecologia – CAPA, comercializa exclusivamente produtos agroecológicos.
Aproximadamente, metade dos alimentos comercializados são produzidos
pelos 60 agricultores associados da Ecovale, residentes dos municípios de Santa
Cruz do Sul, Venâncio Aires, Vale do Sol, Candelária e Rio Pardo. O restante é
adquirido com fornecedores do RS e outros estados. A loja comercializa arroz,
farinhas, temperos, extratos, sucos, mel, açúcar, frutas e legumes da época, entre
outros.
Devido a COVID-19 a loja passou a atender de forma diferenciada, funcionando
nas terças e sextas-feiras, das 10h as 18h30. O estabelecimento conta com 2
funcionários que gerenciam vendas in loco e pedidos realizados por encomendas via
telefone, redes sociais e WhatsApp. Por conta da pandemia, a loja passou a oferecer
serviços de entrega domiciliar.
A estimativa é de que 70% das vendas seguem acontecendo in loco e 30% são
via encomenda e entrega domiciliar. Os entrevistados indicam uma grande redução
no movimento da loja durante a quarentena, algo em torno de 70%. Entre as
medidas de adaptação a COVID-19 estão: o aumento nas práticas de limpeza dos
alimentos e materiais usados; a criação de informes para orientação aos
consumidores; a alteração na logística de organização dos alimentos; mudanças no
horário de funcionamento da loja e nas formas de pagamento. Não há funcionários
ou agricultores com suspeita ou confirmação de contaminação com COVID-19.
Figura 18 - 20: Loja da ECOVALE;
Fonte: acervo ECOVALE
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Santa Cruz do Sul: reflexões sobre o abastecimento da população

Distribuição socioespacial e reflexões sobre o abastecimento da população
Nas quatro páginas a seguir são apresentados mapas relacionando a localização dos canais de comercialização
estudados com variáveis sócio-espaciais, de forma a refletir sobre o abastecimento da população. Conforme já
relatado, estes canais de comercialização direta da agricultura familiar ofertam majoritariamente alimentos in natura
e minimamente processados, estando portanto entre as categorias de alimentos mais saudáveis e recomendadas
pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (2014).
No primeiro mapa, fica explicito que a totalidade dos canais da estudados está na área referente à área urbana
e sede do município, sendo que há uma densidade em especial no bairro centro. Das três feiras Orgânicas que
existem no município, duas encontram-se em áreas de maior poder aquisitivo, sendo essas a Feira Ecológica da
ECOVALE e a Feira Orgânica Santo Inácio. Já a feira Pedagógica da EFASC está localizada na Linha Santa Cruz, no limite
entre zona urbana e rural. A feira mais afastada é que acontece no distrito de Boa Vista, protagonizada por jovens
agricultores com o apoio da EFASC. Considerando que está fora da área de maior concentração populacional do
município, demonstra que há potencial de comercialização de produtos da agricultura familiar além da área central
do município.
O segundo mapa traz um recorte com os valores médios de rendimento mensal dos responsáveis pelos
domicílios, com variações de renda até R$ 6.361,00 (IBGE, 2010). A faixa de renda média predominante se situa entre
R$ 1.590,00 e R$ 3.181,00, coincidindo com a localização da maioria das feiras mapeadas no município.
Quando analisamos a densidade da população com até 1 salário mínimo mensal, os dois bairros com maior
densidade – Faxinal Menino Deus e Santa Vitória não possuem nenhuma feira.
Em termos de idade, a faixa etária mais expressiva no município encontra-se acima de 50 anos, sendo também a
que mais agrega pessoas no grupo de risco para a COVID-19. As áreas com maior densidade dessa população
coincidem com as localizações das feiras.
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Santa Cruz do Sul: reflexões sobre o abastecimento da população

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: reflexões sobre o abastecimento da população

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: reflexões sobre o abastecimento da população

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Santa Cruz do Sul: reflexões sobre o abastecimento da população

Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Vale do Rio Pardo

Região Vale do Rio Pardo
A região deste COREDE envolve 23 Municípios: Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do
Sul, Estrela Velha, General Câmara, Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete,
Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale Verde,
Venâncio Aires, Vera Cruz. Com uma população total de 437.233habitantes (FEE, 2018), abrangendo uma área
de 13.171,7 km² (FEE, 2015). Do total de habitantes dessa região, aproximadamente 63% residem em áreas urbanas e
37% se encontram em áreas rurais. Vale destacar que 10 dos 23 municípios citados apresentam população superior a
70% vivendo em áreas rurais (CENSO, 2010).
2010)
O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE, 2016) da região é de 0,74, o valor indica uma situação
mediana. Em termos de atividade econômica, o destaque é para a produção agropecuária. Conforme os dados do
Censo Agro 2017, dos 167.899 agricultores da região 144.193 são enquadrados como agricultores familiares perante a
legislação do país, dos quais 87.434 são homens e 56.759 mulheres. Este entre os COREDES com maior número de
agricultores familiares no estado.
No que diz respeito a produção, o grande
Agricultura Familiar no
destaque da região é o fumo, tendo presença no
Vale do Rio Pardo
rank nacional com: Venâncio Aires (15.969
ton/ano), Candelária (10.447 ton/ano), Vale do Sol
(9.622 ton/ano), Santa Cruz do Sul (9.268 ton/ano)
e Arroio do Tigre (8.033 ton/ano).
Mulheres
Na produção de alimentos no RS, Arroio do
39%
Tigre é o décimo maior produtor de feijão preto
(977 ton/ano) e o quinto na produção de abóbora
(786 ton/ano). Na produção de mandioca,
Homens
Venâncio Aires é o maior produtor do estado
61%
(11.790 ton/ano), seguido de Candelária (6.095
ton/ano) e Santa Cruz do Sul (4.923 ton/ano).
Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Vale do Rio Pardo: feiras

Feiras na Região do Vale do Rio Pardo
Foram mapeados na região 8 experiências em municípios distintos, além das já relatadas para Santa Cruz do Sul.
Tendo em vista que Santa Cruz tem uma quantidade maior de comércios em relação dos demais municípios da
Região, apresentamos os dados separados de forma a não criar desvios nas análises.
Duas feiras se encontram inativas (Feira Orgânica do Grupo O Eco da Vida de Venâncio Aires e Associação da
Feira da Agricultura Familiar de Lagoa Bonita do Sul), a suspensão das atividades aconteceu devido a preocupação
com a possibilidade de contágio, visto que os feirantes estão no grupo de risco. Segundo os entrevistados, a
suspensão da feira gera um impacto grave na renda nos feirantes e também pode provocar a perda da produção por
falta de canais que deem vazão a produção dos agricultores envolvidos.
As demais feiras seguem funcionando. Ao todo são 47 agricultores feirantes, dos quais a grande maioria é
residente do município em que a Feira acontece. A exceção é a Feira Municipal de Pântano Grande que inclui
agricultores dos municípios da sua região.
Não há registro de nenhum caso de
contaminação ou suspeita de COVID-19 entre os
canais estudados. No que diz respeito a redes
sociais, apenas a Feira Agro Artesanal de
Sinimbu tem página no Facebook.
Em relação ao apoio recebido para adaptar
os espaços de comercialização e informações
sobre cuidados de saúde para evitar o contágio,
a Prefeitura e a EMATER foram mencionadas por
todos, em ambas situações. A Feira Agro
Artesanal de Sinimbu também recebeu o apoio
da SICREDI na adaptação da comercialização.

Tipos de Canais de Comercialização
identificados no Vale do Rio Pardo
Feira mista; 3

Feiras
convencionai
s; 4

Feiras
Agroecológic
as/Orgânicas;
1

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Vale do Rio Pardo: feiras

Os alimentos ofertados são na grande maioria in natura, sendo as hortaliças e frutas presente em
todos as Feiras.

Alimentos comercializados nas
feiras da Região Vale do Rio Pardo
7
6
5
4
3
2
1
0

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Vale do Rio Pardo: feiras

Medidas para manter as feiras ativas e
evitar contágio no Vale do Rio Pardo
6

5

4
3

2
1

0

Materiais de
limpeza nas bancas

Atendimento
controlado de
clientes por banca

Cartazes de
orientação para
consumidores

Criar um sistema de
Mudanças na
pré-encomenda dos conformação da
produtos
feira

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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degustação de
produtos

Aumento de uso de
embalagens
plásticas
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Região Vale do Rio Pardo: feiras

Em termos de movimento em relação ao período prévio a
pandemia, há uma diversidade de situações, não sendo possível
traçar um padrão para a Região.

Mudanças no movimento das feira ativas
no Vale do Rio Pardo durante a pandemia

Reduziu pela
metade ; 1
Reduziu um pouco;
2

Não houve
alteração ; 1

O Movimento
dobrou; 1

Aumentou
consideravelmente;
1

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Região Vale do Rio Pardo: reflexões sobre os canais estudados frente ao território

Região Vale do Rio Pardo: reflexões sobre os canais estudados frente ao território
Dois mapas foram produzidos para a região localizando os canais estudados e os limites dos Municípios da
conforme o COREDE.
O primeiro apresenta um recorte do território em termos da classificação das áreas enquanto urbanas ou rurais.
No caso da Região do Vale do Rio Pardo fica evidente a densidade de área rural, frente a uma população
majoritariamente urbana e uma baixa quantidade de espaços de comercialização. A maioria dos canais estão
localizados em Santa Cruz do Sul, mas diferente da capital apresentada anteriormente, aqui não vemos um
movimento pendular presente no território para comercialização de alimentos visto que as Feiras são
majoritariamente protagonizadas por agricultores dos próprios municípios. Há seguramente um movimento em
direção a Santa Cruz em busca de serviços de saúde e ensino, colocando a UNISC como altamente relevante para a
educação no ensino superior. A EFASC se destaca no ensino médio técnico voltado ao campo, sendo essencial para o
processo de sucessão rural na região.
O segundo mapa apresenta os dados da população de agricultores familiares em cada município da Região em
recorte por gênero e no território a classificação conforme o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE). Os
municípios da região oscilam em uma condição socioeconômica de média a alta. Dois pontos se destacam com altos
índices de desenvolvimento socioeconômico, na área em torno de Santa Cruz e nos arredores de Estrela Velha. Assim,
os demais municípios tem um IDESE abaixo de 0,69, sendo territorialmente uma área mais ampla em relação a
anterior.
No que diz respeito a população de agricultores familiares, este COREDE se destaca quantitativamente frente ao
estado. Em termos municipais, a maior população de agricultores familiares está em Venâncio Aires, seguido por
Candelária. O padrão nacional e estadual de um campo masculinizado se repete na região.
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Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Realização:

Parceria:

Fonte: elaboração das autoras da pesquisa.
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Considerações iniciais sobre as cidades e regiões estudadas
Conforme já esclarecemos, este relatório têm como intuito apresentar resultados preliminares de forma a
contextualizar a situação dos espaços de comercialização diretamente vinculados com a agricultura familiar no Rio
Grande do Sul para informar e dialogar com os participantes do estudo e organizações interessadas no tema,
podendo auxiliar em ações em curso e coletar reflexões frente os dados aqui reportados. A partir dessa devolutiva e
diálogo, esperar-se que os dados sejam enriquecidos, dando base para análises de maior fôlego em artigos
acadêmicos. Portanto, as considerações aqui colocadas não tem o intuito de finalizar o debate, mas sim iniciá-lo.
Em relação aos dados secundários utilizados, não podemos deixar de mencionar a defasagem das pesquisas
oficiais e a dificuldade para acessar dados mais detalhados. Conhecer a população e seu território é elementar para a
ação do poder público, a produção de estudos acadêmicos e o planejamento de Conselhos que pretendem incidir e
qualificar as condições de vida da sociedade e sua região. A defasagem de dados e informações também se reflete
nos canais de comercialização da agricultura familiar. Ainda que este estudo tenha centralidade na pandemia COVID19, acreditamos que ele apresenta resultados que vão além da pandemia, em especial no que diz respeito a
identificar e localizar os canais de comercialização direta da agricultura familiar. Dado inexistente de forma
sistematizada para as regiões e menos ainda para o estado.
Fica bastante evidente que a COVID-19 provocou uma série de alterações nos canais estudados, no entanto há
pouco constância nos padrões, sendo as variações bastante localizadas e variáveis aos tipos de comércio.
Acreditamos que os mapas de distribuição sócio-espacial auxiliam a refletir sobre a relação entre a produção local de
alimentos e o abastecimento alimentar, tema pouco ou nada tratado pelos programas de desenvolvimento regional e
municipal. A relocalização dos sistemas alimentares tem sido uma tendência internacional frente a necessidade de se
pensar um desenvolvimento social mais equitativo, economicamente justo e ambientalmente ecológico. Frente a
pandemia COVID-19, os canais de comercialização direta têm mostrado interessante capacidade de reação e
resiliência para adaptação. Ainda que a EMATER-RS e várias prefeituras tenham estado presentes em orientar e
apoiar os processos de adaptação, temos que reconhecer o protagonismo dos agricultores nesse processo, que
mesmo em condições socioeconômica desfavoráveis, baixa escolaridade e pouco apoio das políticas públicas se
mantém ativos e ofertando alimentos essenciais para a população. Esperamos genuinamente que nossos esforços
em levantar esses dados possam contribuir para a valorização desses atores tão importantes para a sociedade.
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Próximos passos
Os próximos passos desta pesquisa serão:
*apresentação e diálogo deste relatório para os participantes e apoiadores;
*continuidade de coleta e complementação dos dados das demais regiões;
*lançamento dos relatórios de resultados referentes as demais regiões do estado;
*elaboração de artigos acadêmicos.
Os resultados aqui apresentados também abrem questões a serem investigadas com maior fôlego e
densidade, sendo estes temas de aprofundamento em novas pesquisas da equipe.
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