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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo fundamental descrever de forma sucinta as 

principais instituições e legislações envolvidas na abertura de uma agroindústria familiar, 

bem como as principais etapas para sua regularização e as exigências ambientais. Para 

tanto, foi realizado um levantamento através de um questionário com a chefe do 

Departamento Animal, Agroindústrias, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária 

do município de Cachoeira do Sul, entre as quais questões sobre a quantidade de 

agroindústrias familiares rurais em Cachoeira do Sul, suas respectivas regularizações e as 

dificuldades dos produtores para regularização. Obtendo assim subsídios para uma 

análise ampla da situação das agroindústrias familiares rurais. Tendo como resultados a 

presença de agroindústrias familiares em pelo menos doze localidades de Cachoeira do 

Sul, produzindo diversos produtos de origem vegetal e animal, sendo regularizadas 

quinze e outras duas em processo de regularização. Dentre as dificuldades para 

regularização está no caráter cultural de resistência a reformulações e novas formas de 

comercialização, além da necessidade de vários documentos a serem entregues para 

formalização. Entre as principais políticas e programas está a lei nº 4.198, o Programa 

Municipal de Desenvolvimento das Agroindústrias de Cachoeira do Sul, que 

disponibiliza orientação técnica, promoção de cursos de capacitação e gerenciamento, 

entre outros. Nos últimos dez anos houve o fechamento de quatro agroindústrias, por 

motivos diversos como falta de recursos para investimentos, desistência de produção, 

entre outros motivos. 
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Introdução 

O processamento de matérias-primas agrícolas para a obtenção de alimentos faz 

parte da história sociocultural das famílias de agricultores, segundo Sulzbacher e David 

(2009, p. 76) “remontando a um processo histórico recente, pode-se ilustrar com 

diferentes exemplos de como os produtos agrícolas pré-processados desempenham um 

papel importante e muitas vezes estratégico nas políticas econômicas, principalmente 

mercantis”. Estas heranças que as famílias do meio rural têm com sua história explicam 



as suas atividades de processamento de alimentos, tendo em vista a comercialização e a 

subsistência.  

O excesso de legislação sanitária existente para abertura e manutenção de uma 

agroindústria no meio rural é um dos principais entraves para a sua sobrevivência, uma 

vez que é exigida uma série de documentos necessários para a sua abertura. 

Na produção de alimentos é natural que haja cobrança sanitária para a 

manipulação dos processos, exigências que certifiquem que sejam produzidos produtos 

com qualidade e livres de contaminações, pois se destina ao consumo humano.  

Graças aos modernos meios de produção que satisfazem o consumidor mais 

exigente, é possível criar condições para produzir alimentos com qualidade e segurança, 

sendo necessários profissionais preparados e qualificados para tais manipulações. E 

quando se trata de produção em pequena escala, o produto tem qualidade superior aos 

produzidos em grande escala, o que confere ao produto características saudáveis ao 

consumo. 

No meio rural o acesso a informações para instalação de uma agroindústria 

familiar rural é limitado, cabendo às empresas que fazem assessoria técnica ou ao próprio 

agricultor buscar os conhecimentos necessários para a abertura e manutenção. Neste 

sentido, a busca por informações é o ponto chave para uma boa gestão do 

empreendimento. 

As instituições de âmbito federal, estadual e municipal estão envolvidas no 

processo de formalização de uma agroindústria familiar rural, cada uma com suas 

responsabilidades. Esta formalização envolve uma série de requisitos e etapas que devem 

ser seguidos. 

Seguindo uma linha de ação que contemple o conhecimento técnico do que será 

produzido, das normas técnicas e de toda legislação que envolve um empreendimento 

deste tipo, assim se tem uma ideia da possibilidade de um agricultor investir em uma 

agroindústria familiar rural. 

Neste sentido, este artigo busca ampliar o conhecimento a respeito das 

agroindústrias, permitindo assim identificar as principais instituições e legislações 

envolvidas na abertura destas, mapeando e descrevendo as condições das agroindústrias 

familiares rurais de Cachoeira do Sul. Tendo como objetivos específicos estabelecer uma 

análise das principais etapas para se obter a formalização de uma agroindústria familiar 

rural, identificar as principais exigências ambientais necessárias, demonstrar as 



dificuldades presentes no processo de formalização e discutir as diversas obrigações 

federal, estadual e municipal que envolve uma agroindústria familiar rural.  

Muitas questões burocráticas precisam ser revistas se são necessárias ou não, pois 

muitas vezes acabam não incentivando os agricultores a investir em uma agroindústria 

familiar rural, por que necessitam fazer altos investimentos, especialmente no âmbito da 

estrutura física e outros investimentos na propriedade, elevando os seus custos. Levando-

se em consideração a situação dos agricultores sem muitos recursos financeiros para 

investir na adequação às normas técnicas e a falta de conhecimento técnico, o que os leva 

a desmotivação em investir em uma agroindústria familiar rural. 

Com as iniciativas de avaliação das principais legislações envolvidas, das normas 

que regem a liberação de um empreendimento deste nível, para assim gerar rendimento a 

mais para o agricultor, uma vez que estas agroindústrias geram valor agregado aos 

produtos provenientes da propriedade rural.  

Fazendo-se necessário criar meios para auxiliar quem deseja investir, como a 

facilitação ao crédito rural, assessoria técnica gratuita de instituições públicas, políticas 

para garantir a comercialização dos produtos no mercado. 

O município de Cachoeira do Sul, situada na região central do Rio Grande do Sul, 

possui aproximadamente 82.000 habitantes, tendo a agropecuária com bastante presença 

no interior, e a agricultura familiar possuindo papel importante para economia do 

município. 

Este artigo é dividido nesta introdução, a seguir tem o referencial teórico sobre 

legislações federal, estadual e municipal no âmbito das agroindústrias rurais familiares, 

também breve explanação sobre agroindústrias rurais familiares, a metodologia utilizada 

neste artigo, os resultados da pesquisa, as considerações finais, as bibliografias utilizadas 

e o apêndice com o questionário utilizado na metodologia. 

Legislações Federal, Estadual e Municipal no âmbito das agroindústrias rurais 

familiares  

 O processo de legalização de uma agroindústria necessita de uma série de 

documentos, alguns registros básicos segundo NASCIMENTO et al.  (2012, p.10), “ dos 

registros obrigatórios para empresa de pequeno porte (EPP), microempresa (ME), 

microempreendedor individual (MI), associações comunitárias e cooperativas, como o 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), a inscrição estadual ou municipal”. 



É necessário também o alvará de localização e funcionamento, que de acordo com 

Nascimento et al. (2012, p.10), “Por meio desse documento, o empreendedor se 

compromete com as normas municipais relativas ao horário de funcionamento, 

zoneamento, edificação, condições sanitárias, entre outras”. 

 Quando se trata de agroindústria, sabe-se da variedade de requisitos necessária. 

De acordo com Cardoso e Rübensam (2018 apud BRASIL, 2008a), “o estabelecimento e 

o funcionamento de agroindústrias dependem do atendimento de uma série de normas de 

natureza sanitária, fiscal e tributária, ambiental e trabalhista e previdenciário”. 

 No que se refere às atribuições do governo na esfera federal, conforme 

Cardoso e Rübensam (2018, p. 49), “o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) tem sob sua competência, no que tange ao controle de alimentos, 

a fiscalização dos processos de produção e industrialização de alimentos de origem 

animal”. Ainda nas responsabilidades federais, conforme o mesmo autor: 

 

Compete ao Ministério da Saúde (MS), através do Sistema Único de 

Saúde (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e das 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), a vigilância de todos os 

alimentos disponíveis para o consumo humano em território brasileiro. 

A ANVISA é o órgão regulador e a fiscalização está a cargo das 

Coordenadorias Regionais de Saúde e, em alguns casos, fica sob 

responsabilidade dos municípios o controle de processos nas unidades 

agroindustriais processadoras de produtos de origem vegetal e de águas 

envasadas e nas indústrias de embalagens que entram em contato com 

alimentos. Adicionalmente, cabe à ANVISA regulamentar e verificar o 

uso de aditivos em alimentos, os limites de contaminantes em geral, os 

parâmetros microbiológicos máximos em alimentos e os resíduos de 

agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 

 

 Para o funcionamento de uma agroindústria também temos uma série de 

obrigações estaduais e municipais, com isto as legislações sanitárias são bastante rígidas. 

De acordo com Cardoso e Rübensam (2018, p.50), “as agroindústrias que processam essa 

categoria de alimentos podem buscar a regularização sanitária junto ao Serviço de 

Inspeção Municipal (SIM), ou `Divisão de Inspeção Industrial de Produtos de Origem 

Anima (DIPOA)”. 

 Outro ponto importante que se deve levar em conta é quanto à legislação tributária 

e fiscal, que no caso das agroindústrias está estabelecida na Lei nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, onde é regido pelo Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 



Porte, BRASIL (2006a). Este estatuto também estabelece as regras para o acesso ao 

crédito, que é importante para a manutenção e investimento nestas organizações. 

 Com relação à licença ambiental existe um órgão específico para tratar deste 

assunto, sendo que este rege as agroindústrias de pequeno porte e baixo impacto 

ambiental, é a Resolução Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 385/2006 

BRASIL (2006b). Esta resolução irá nortear as características específicas deste tipo de 

agroindústria, sendo que uma das justificativas é com relação aos efluentes gerados por 

ser um volume reduzido podem ser reaproveitados em outros lugares da propriedade, 

como matéria orgânica usada para adubo ou reaproveitados na produção de outras 

matérias primas. De acordo com o artigo 3º da resolução nº 385 do CONAMA, o 

empreendedor deverá apresentar a seguinte documentação ao órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento BRASIL (2006b): 

 

I – requerimento de licença ambiental; 

II – projeto contendo descrição do empreendimento, contemplando sua 

localização, bem como o detalhamento do sistema de Controle de 

Poluição e Efluentes, acompanhada da Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART; 

III – certidão de uso do solo expedida pelo município; e 

IV – comprovação de origem legal quando a matéria prima for de 

origem extrativista quando couber. 

 

 Outra legislação envolvida em uma agroindústria diz respeito às leis trabalhista e 

previdenciária, que é um mecanismo de seguro para o trabalhador rural e para fazer 

contrato de trabalho.  A lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008, que estabelece normas 

transitórias sobre a aposentadoria do trabalhador rural, trouxe importantes mudanças nas 

regras trabalhistas e previdenciárias aplicadas aos trabalhadores e trabalhadoras rurais 

BRASIL (2008b). Uma vez que esta lei facilitou no processo de contratação e garantiu ao 

trabalhador rural os direitos trabalhistas. 

 Diversas normas criadas pelo governo federal no sentido de desburocratizar os 

processos de regularização das agroindústrias foram implementadas, criando meios para 

facilitar a abertura e manutenção. 

 Com o objetivo de auxiliar na expansão da agricultura familiar o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) vem implementando ações com o intuito 

de tornar a agroindústria familiar mais competitiva, neste sentido a lei nº 9.712, de 20 de 

novembro de 1998, no artigo 28-A, BRASIL (1998a): 



 

Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária 

dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação do 

Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua 

competência, em um Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária (SUASA), articulado, no que for atinente à saúde pública, 

com o Sistema Único de Saúde. 

 

 A nível estadual, um importante instrumento de auxílio aos pequenos agricultores 

familiares que desejam comercializar seus produtos fora dos limites territoriais do 

município é o SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, 

Artesanal e de Pequeno Porte), no qual permite aos estabelecimentos registrados nos 

Serviços de Inspeção Municipais o comércio em todo território do Rio Grande do Sul, o 

que só permitiria aqueles registrados na Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Desenvolvimento Rural (SEAPDR) por meio do Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

 De acordo com a instrução normativa SEAPDR nº 24/2020 que dispõe sobre a 

adesão dos municípios ao Sistema Unificado Estadual de Atenção à Sanidade 

Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte – SUSAF/RS, instituído pela lei 

n° 13.825, de 04 de novembro de 2011 e regulamentado pelo Decreto nº 55.324, de 22 de 

junho de 2020, na qual diz no artigo 2º, RIO GRANDE DO SUL (2020a): 

 

Para fins desta Instrução Normativa consideram-se as seguintes 

definições, além das constantes no art. 3º do Decreto nº 55.324: I – 

Vistoria Orientativa: avaliação de caráter orientativo para suporte 

técnico junto ao Serviço de Inspeção Municipal – SIM, com finalidade 

de estruturação visando à adesão ao SUSAF/RS, e tem caráter opcional; 

II – Análise Documental: avaliação documental realizada pela Instância 

Operativa Central – IOC, por meio de solicitação formal dos 

interessados, previamente ao processo de adesão e a partir do envio dos 

documentos exigidos; III – Vistoria de Conformidade: avaliação 

realizada por determinação da IOC no SIM e/ou no estabelecimento 

indicado já credenciado ao SUSAF/RS, ocorrendo por indicação 

amostral, mediante justificativa técnica ou denúncia, visando à 

conferência da documentação e informações encaminhadas à IOC 

quando do pedido de adesão e/ou credenciamento ao SUSAF/RS, nos 

termos do art. 18 §1º, bem como art. 30, inciso VIII, do Decreto nº 

55.324/20. 

 

Diante do potencial de produção das agroindústrias rurais familiares, conforme a 

demanda aumenta, políticas foram sendo implementadas no intuito de dar maior 

visibilidade aos produtos processados, o governo do estado do Rio Grande do Sul 



regulamentou a Política Estadual de Agroindústria Familiar pelo decreto nº 49.948, de 12 

de dezembro de 2012, onde no artigo 1º, RIO GRANDE DO SUL (2012a), “ fica 

regulamentada a Política Estadual de Agroindústria Familiar no Estado do Rio Grande do 

Sul, que tem por finalidade a agregação de valor à produção agropecuária, à atividade 

pesqueira, aquícola e extrativista vegetal”. 

 Assim, também de acordo com o decreto nº 49.341, de 05 de Julho de 2012, foi 

criado o Programa de Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul, e instituído 

o selo de marca de certificação conhecido por “Sabor Gaúcho”, de acordo com o artigo 

2º, RIO GRANDE DO SUL (2012b): 

 

O programa instituído por este Decreto tem como objetivos gerais:  

I – a organização dos agricultores familiares e públicos tradicionais;  

II – valorizar o trabalho coletivo, a promoção e o fomento;  

III – a implantação e a legalização de agroindústrias familiares e 

agroindustriais familiares de pequeno porte de processamento artesanal, 

com vista ao desenvolvimento rural sustentável; e  

IV – a promoção da segurança alimentar e nutricional da população, 

bem como ao incremento à geração de trabalho e renda. 

 

 Várias políticas foram sendo criadas para dar maior visibilidade para o produtor 

rural, sendo importante no processo de formalização das agroindústrias rurais familiares, 

tendo em vista a promoção dos produtos. 

Agroindústrias Rurais Familiares 

 Toda agroindústria rural está condicionada a produzir produtos provenientes da 

propriedade rural, onde a família é o principal protagonista nestas atividades, assim, 

segundo Mior (p. 178), “a agroindústria familiar rural é uma forma de organização onde 

a família rural produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou 

pecuária, visando, sobretudo a produção de valor de troca que se realiza na 

comercialização”. 

 Para termos um entendimento amplo do conceito de agricultura familiar, podemos 

citar a lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, do governo federal, que estabelece as 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, na qual cita no artigo 3º, BRASIL (2006c): 

 



Para os efeitos desta lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I – não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II – utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III – tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo; 

IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

  

Ainda de acordo com está lei nº 11.326, de 24 de Julho de 2006, no artigo 5º, inciso XII, 

(Brasil, 2006c): “ Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de forma 

a compatibilizar as seguintes áreas: XII – agroindústrialização.” 

  

Como definição para microprodutor rural, a lei estadual nº 10.045, de 29 de 

dezembro de 1993 e atualizada até a lei nº 12.741, de 05 de julho de 2007, onde diz no 

artigo 2º, RIO GRANDE DO SUL (1993a): 

 

II – microprodutores rurais aqueles que: a) estejam inscritos no 

CGC/TE; b) sejam possuidores, a qualquer título, por si, seus sócios, 

parceiros, meeiros, cônjuges ou filhos menores, de área rural de até 04 

(quatro) módulos fiscais, quantificados na legislação em vigor; c) 

tenham receita bruta, em cada ano-calendário, não superior a 15.000 

(quinze mil) UPF-RS. 

 

 A definição de agroindústria familiar e agroindústria familiar de pequeno porte de 

tratamento artesanal estão definidas no decreto estadual nº 49.341, de 05 de julho de 2012, 

aonde no artigo 4º diz, RIO GRANDE DO SUL (2012b): 

 

Para fins deste decreto entende-se por: I – agroindústria familiar: o 

empreendimento de propriedade ou posse de agricultor(es) familiar(es) 

sob gestão individual ou coletiva, localizado em área rural ou urbana, 

com a finalidade de beneficiar e/ou transformar matérias-primas 

provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras, aquícolas, 

extrativistas e florestais, abrangendo desde os processos simples até os 

mais complexos, como operações físicas, químicas e/ou biológicas; II 

– agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento 

artesanal: os estabelecimentos agroindustriais com pequena escala de 

produção dirigidos diretamente por agricultor(es) familiar(es) com 



meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, cuja 

produção abranja desde o preparo da matéria-prima até o acabamento 

do produto, seja realizada com o trabalho predominantemente manual 

e que agregue aos produtos características peculiares, por processo de 

transformação diferenciados que lhes confiram identidade, geralmente 

relacionados a aspectos geográficos e histórico-culturais locais ou 

regionais. 

 

 No ano de 2012 o município de Cachoeira do Sul, criou a Lei Municipal nº 4.198, 

de 27 de Dezembro de 2012, que institui o programa municipal de desenvolvimento das 

agroindústrias familiares de Cachoeira do Sul e dá outras providências, para formalização 

e regularização das agroindústrias familiares, tendo os seus objetivos no artigo 3º, 

CACHOEIRA DO SUL (2012a): 

 

   I – fortalecer e fomentar ações em prol da agricultura familiar; 

II – oferecer assistência e acompanhamento técnico nas diferentes etapas 

do processo de produção, industrialização e comercialização; 

III – prestar apoio adequado a fim de facilitar a implantação e legalização 

das agroindústrias; 

IV – apoiar e promover cursos de capacitação técnica e de gerenciamento 

de recursos; 

V – prestar apoio na elaboração de projetos e orientação na busca de 

canais de crédito; 

VI – divulgar o programa junto a possíveis canais de comercialização da 

produção das agroindústrias. 

 

Assim, vários termos são criados para definir qual nome se dará para uma 

propriedade familiar, definindo assim políticas que melhor se enquadrem em determinada 

situação, tornando-os assim mais identificados e habilitados para buscarem seus direitos. 

Metodologia  

Como metodologia, a pesquisa documental para levantamento dos órgãos 

públicos, leis, resoluções, decretos, instruções normativas referentes à agricultura familiar 

e empreendimentos agroindustriais familiares rurais. 

Este trabalho consistiu em elaborar um questionário para coletar dados da situação 

das agroindústrias familiares do município de Cachoeira do Sul. Para isso, o questionário 

(apêndice) foi respondido pela chefe do setor de agroindústria da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Pecuária (SMAP) de Cachoeira do Sul.  



Inicialmente foi feito um levantamento sobre a quantidade de agroindústrias 

familiares rurais, na qual hoje tem 15 agroindústrias formalizadas, sendo que destas, duas 

processam produtos de origem animal e iniciaram sua regularização através do Programa 

Municipal, possuindo obrigatoriamente registro no Serviço de Inspeção Municipal, mas 

que hoje constituíram CNPJ. 

Resultados 

As principais localidades onde se situam estas agroindústrias, na área rural e área 

urbana, estão citadas na tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Localidade das agroindústrias rurais familiares de Cachoeira do Sul 

Área Rural Área Urbana 

Bosque – Corredor dos Leiteiros Estrada Quartel Mestre 

BR 153 – Três Vendas Capão da Cruz 

Estrada dos Kiefer Estrada Volta da Charqueada 

Três Vendas  

Irapuá  

Dorasnal  

Piquiri – Corredor da Costa  

Taboão  

Faxinal da Guardinha  

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (2021) 

 

Os principais setores que desenvolvem os produtos são da área animal: como leite, 

mel, queijo, ovos, embutidos (linguiça). De origem vegetal: melado, vegetais 

minimamente processados, geleias, compotas, bolachas, pães, cucas, biscoitos, massas e 

sucos. Estas agroindústrias rurais familiares foram sendo regularizadas a partir de 2012 e 

seus processos de regularização continuam sendo finalizados. 

Quanto à regularização destas agroindústrias, estão regularizadas quinze e duas 

em processo já iniciado de regularização. Existem agricultores familiares presentes na 

Feira Livre, produzem principalmente produtos de panificação e estão sendo orientados 

através do programa municipal para se formalizarem. Com relação ao tipo de registro, 



todas as agroindústrias que estão regularizadas possuem registro municipal no SIM nos 

produtos de origem animal e na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e 

Departamento de Vigilância Sanitária no caso de produtos de origem vegetal. Uma 

agroindústria familiar rural de sucos hoje possui CNPJ em função do enquadramento e o 

registro através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), de 

esfera federal. 

As dificuldades apresentadas pelos agricultores familiares rurais segundo relatos 

destes para a chefe do setor de agroindústria da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Pecuária (SMAP) de Cachoeira do Sul, para a regularização possuem caráter cultural de 

resistência a reformulações e novas formas de comercialização. Alia-se a isto, o 

desenvolvimento do processo com a necessidade de vários documentos a serem entregues 

para a formalização. 

Outro entrave no processo de formalização é com relação à edificação de estrutura 

física nova ou a readequação de estrutura existente para a instalação da agroindústria 

dentro das exigências sanitárias. Para tal, também demandam investimentos nem sempre 

disponibilizados pelo produtor. Para certos procedimentos de instalação e 

acompanhamento das agroindústrias se necessária contratação de profissionais da área 

com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e remuneração. 

A procura pela formalização de agroindústrias segundo a chefe do setor de 

agroindústria da SMAP tem aumentado significativamente devido a valorização dos 

produtos da agricultura familiar pelos programas federais, estaduais e municipais e a 

própria procura do consumidor em adquirir produtos diferenciados, de qualidade e 

seguros. 

Dentre as principais políticas e programas locais focados nas agroindústrias, em 

2012 foi instituído através da Lei Municipal nº 4.198, o Programa Municipal de 

Desenvolvimento das Agroindústrias de Cachoeira do Sul, visando oportunizar benefícios 

aos enquadrados como forma de fomento à atividade. Esta lei valida à regularização de 

produtos de agroindústrias de origem animal ou vegetal. Conforme esta lei, a área 

construída de até 250 m2, estar localizada na área urbana ou rural, a aquisição de matéria-

prima deve ser de no mínimo 30% proveniente da produção rural do município, e a mão 

de obra utilizada pelas agroindústrias beneficiadas pelo programa dever ser de, no mínimo 

70% proveniente da própria família do proprietário.  



O programa disponibiliza orientação técnica, apoio na implantação, promoção de 

cursos de capacitação e gerenciamento, divulgação, incentivos fiscais e materiais. Sendo 

o executivo municipal, com a Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária que conduz 

a abertura e os andamentos dos processos de regularização. Outras secretarias municipais 

estão envolvidas neste processo, como a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria 

Municipal da Fazenda. Além deste programa específico, a SMAP através dos seus 

técnicos desenvolve políticas públicas de fomento das atividades dos agricultores 

familiares através de visitas orientativas, consultorias, acompanhamento de atividades, 

projetos produtivos, licenças municipais (bombeiros), taxas exigidas pela legislação.  

Além da prefeitura municipal que atua no apoio dos agricultores familiares rurais, 

a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – Associação Sulina de Crédito e 

Assistência Rural (EMATER-ASCAR) de Cachoeira do Sul atua complementarmente ao 

programa, cadastrando os agricultores familiares no Programa Estadual da Agricultura 

Familiar, auxiliando em uma série de benefícios para que os mesmos busquem a 

implantação e legalização das agroindústrias. Dentre os serviços oferecidos gratuitamente 

aos produtores familiares que se enquadrarem no programa estão: visita técnica, estudo 

de mercado, elaboração de croqui e/ou planta, projetos do Fundo Estadual de Apoio ao 

Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (FEAPER) quando disponíveis, 

arte gráfica para rotulagem, composição nutricional dos produtos, elaboração de Manual 

de Boas Práticas de Fabricação (MBPF) entre outros, constituindo-se num dos grandes 

parceiros da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária (SMAP).  

Também como apoiadores e parceiros tem o programa do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (COMDER), que faz a homologação do empreendimento quanto 

a sua aptidão, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e a Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul (UERGS). 

Nos últimos dez anos houve o fechamento de quatro agroindústrias, por motivos 

diversos como: falta de recursos para investimento, desistência de produção por parte de 

grupo pertencente à agroindústria municipal, inadequação de alterações exigidas pelo 

SIM para contemplar à legislação sanitária e outros motivos particulares como falta de 

apoio familiar ao desenvolvimento da atividade.  



De acordo com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, na Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, do Departamento de Agricultura 

Familiar e Agroindústria, as agroindústrias inclusas no programa estadual de 

agroindústrias familiares em Cachoeira do Sul, conforme a tabela 2, a seguir:  

 

Tabela 2: Relação das agroindústrias inclusas no programa estadual de 

agroindústria familiar (até 15 de abril de 2021) 

Agroindústrias 

(inclusas) 

Processamento Data da 

inclusão 

Inscrição 

estadual 

Nº 

cadastro 

Serv. 

Inspeç. 

Agroindústria 

Agro 

Panificados 

Amanteigados, 

cuca, pão 

salgado frito 

11/09/2018 015.115.641.7 24.050/17 Visa* 

Agroindústria 

Delicias 

Caseiras 

Panificados 29/07/2014 015.115.668.9 24.017/14 Visa* 

Agroindústria 

Menezes 

Melado batido, 

açúcar mascavo, 

schimier 

14/02/2018 015.115.205.5 24.051/17 Visa* 

Agroindústria 

Sukellos 

Suco de frutas e 

polpas 

29/05/2013 015.015.821.1 24.011/13 Mapa 

Luiz Ernani 

Macedo 

Legumes 

minimamente 

processados 

11/12/2012 015.115.618.2 24.005/11 Visa* 

Mel Cachoeira Mel 30/06/2016 015.117.519.5 24.048/16 Visa* 
Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul (2021). (*) Vigilância Sanitária. 

 

Estas agroindústrias familiares cadastradas nos serviços de inspeção estadual são 

seis na cidade de Cachoeira do Sul, cinco com serviço de inspeção da vigilância sanitária 

e apenas uma com serviço de inspeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, tendo em vista a dificuldade para formalização e obter uma certificação 

estadual. 

As exigências sanitárias são os principais entraves que dificultam a abertura e o 

andamento de uma agroindústria, na qual é cobrada do produtor uma série de normas 

necessárias para processar produtos de qualidade, uma vez que produtos de origem 

vegetal e animal são potenciais focos de contaminação. 

Na tabela 3 abaixo está representado os órgãos com suas respectivas entes 

federativas e as legislações com suas respectivas entes federativas. 



 

Tabela 3: Órgãos com suas entes federativas representativas e as legislações com 

suas entes federativas representativas 

Órgãos 

Municipal Estadual Federal 

SIM SUSAF MAPA 

SMAP SEAPDR ANVISA 

SMMA SIE MS 

DUS IOC DIPOA 

SMIC PEAF CONAMA 

SMS PAF/RS SUASA 

SMF CGA/TE SUS 

COMDER FEAPER PNAFEFR 

EMATER   

Legislação 

Municipal Estadual Federal 

Lei 4.198/2012 Lei 13.825/2011 Resolução 385/2006 

 Instrução Normativa 

24/2020 

Resolução 123/2006 

 Decreto 55.324/2020 Lei 11.718/2008 

 Decreto 49.948/2012 Lei 9.712/1998 

 Decreto 49.341/2012 Lei 11.325/2006 

 Lei 10.045/1993  

 Lei 12.741/2007  

Fonte: Autor (2021). 

 

O processo de legalização das agroindústrias familiares rurais não é uma tarefa 

das mais simples, abrange uma série de questões desde a financeira, passando por um 

suporte técnico especializado, até questões de mão de obra familiar, com cursos de 

treinamento para assim ter condições de manter a sua propriedade.  

Para dar suporte técnico envolvem conhecer a propriedade rural, suas 

dificuldades, seus potenciais e suas aptidões para produzir determinado produto, 



desenvolvendo assim um trabalho técnico de suporte que satisfaça as necessidades do 

agricultor. As instituições públicas têm um importante papel de estabelecer leis, 

identificar o papel de determinada instituição no suporte das agroindústrias familiares 

rurais, para assim facilitar o processo de formalização. 

Considerações Finais 

 As agroindústrias familiares contribuem para o desenvolvimento rural do 

município, possuem importante papel no desenvolvimento regional, tendo em vista o 

potencial de Cachoeira do Sul para produzir e comercializar produtos processados de 

origem vegetal e animal, configurando como estratégias para a economia do município e 

a geração de renda e emprego no campo. 

 A abertura de uma agroindústria familiar envolve muitas pessoas, entidades e 

órgãos públicos como a SMAP, Emater, STR, Uergs, que estão envolvidas com o 

propósito de fornecer apoio nas mais diversas atribuições que envolvem a regularização. 

Tendo lei municipal específica que atua com mais intensidade nas necessidades locais, 

outras leis estaduais e federais que atuam de acordo com seu grau de necessidade e 

exigência. 

 Como lacuna percebida, muitas questões ainda devem ser sanadas, como maior 

interação das instituições públicas e acadêmica com os produtores rurais familiares. Isso 

como forma de esclarecer, unir e prosperar seus projetos, buscando assim reduzir as 

dificuldades encontradas pelo produtor que deseja investir em uma agroindústria familiar 

rural. 

 Como dentre as principais dificuldades encontradas está no processo de 

regularização, sendo que atualmente devido à procura pelo consumidor por produtos mais 

saudáveis, tem levado muitos produtores a se adequarem através da busca por 

certificação, o que dá maior credibilidade ao produto. 
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 Apêndice – Roteiro do Questionário  

1 Quantidade de agroindústrias familiares rurais existentes em Cachoeira do Sul 

(da agricultura familiar)? 

2 Setores, produtos desenvolvidos? Origem vegetal, animal, sucos, bebidas...  

3 Ano de criação de cada uma delas? 

4 Localidade- distrito de cada uma?  



5 Qual a situação legal destas agroindústrias: regularizada, em fase de regularização, 

sem regularização? 

6 Tipo de registro: municipal, estadual? 

7 Dificuldades apresentadas para a regularização? 

8 Existe busca pela regularização, dos que não estão regularizados? 

9 Políticas e programas locais com o foco nas agroindústrias? 

10 Quais são as instituições atuantes no apoio e estímulo às agroindústrias?  

11 Considerando os últimos 10 anos, houve o fechamento de alguma agroindústria? 

Se sim, quantas? Quais foram os motivos?  

 


