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RESUMO 

 

A iniciativa dos municípios agroecológicos consiste em incentivar à 

agroecologia em municípios brasileiros, por intermédio da criação ou 

aprimoramento de políticas, leis, projetos e programas sociais públicos, que 

auxiliem no desenvolvimento local, por meio do incentivo à agricultura de base 

agroecológica e à agricultura familiar. Este trabalho tem como principal objetivo 

identificar e analisar os limites e possibilidades da criação de uma legislação 

municipal para o fomento da Agroecologia por meio do estudo dos Municípios 

Agroecológicos do Rio Grande do Sul. Por meio do levantamento de dados, foi 

possível catalogar e compilar os municípios do Estado do Rio Grande do Sul 

que integram esta iniciativa. Para analisar os dados, utilizou-se de uma planilha 

eletrônica onde elaborou-se um quadro completo em forma de planilha 

constando os respectivos arranjos institucionais e os principais fomentadores e 

instituições participantes; a região do Estado em que se situam; o ano em que 

passaram a integrar a iniciativa, além do site das prefeituras municipais. 

Conforme averiguou-se, esta ação conta atualmente com 721 cadastros que 

estão distribuídos nos 26 estados brasileiros. No Estado do Rio Grande do Sul, 

foi possível catalogar 52 municípios que são considerados agroecológicos, que 

possuem políticas públicas municipais de fomento à agroecologia e à 

agricultura familiar. Conclui-se então que, estas iniciativas dos Municípios 

Agroecológicos é um importante incentivo ao desenvolvimento local através da 

agroecologia, pois adapta-se a diferentes contextos e conta com a participação 

de importantes instituições na sua execução, há de se considerar que a 

densidade institucional e a participação da sociedade civil neste processo 

seguem sendo fundamentais. 

 

Palavras-chave: agricultura familiar; agroecologia; políticas públicas; 

segurança alimentar. 

 



 
 

RESUMEN 

 

La iniciativa de los Municipios Agroecológicos consiste en incentivar la 

agroecología en los municipios brasileños, a través de la creación o 

perfeccionamiento de políticas, leyes, proyectos y programas sociales públicos, 

que ayuden al desarrollo local, mediante el fomento de la agricultura de base 

agroecológica y la agricultura familiar. El objetivo principal de este trabajo es 

identificar y analizar los límites y las posibilidades de creación de una 

legislación municipal que promueva la Agroecología mediante el estudio de los 

Municipios Agroecológicos del Estado de Rio Grande do Sul. Por medio de un 

relevamiento de datos, fue posible catalogar y compilar los municipios del 

Estado de Rio Grande do Sul que integran esta iniciativa. Para el análisis de los 

datos, se utilizó una hoja de cálculo electrónica, en el que se elaboró una tabla 

completa en forma de hoja de cálculo que contenía los respectivos acuerdos 

institucionales con los principales promotores e instituciones participantes, la 

región del Estado en la que se encuentran, el año en que se adhirieron a la 

iniciativa, además de la sede de los gobiernos municipales. Según se 

comprobó, esta acción cuenta actualmente con 721 registros distribuidos en 26 

estados brasileños. En el estado de Rio Grande do Sul, fue posible catalogar 

52 municipios considerados agroecológicos y que cuentan con políticas 

públicas municipales de promoción de la agroecología y la agricultura familiar. 

Por lo tanto, se puede concluir que estas iniciativas de los Municipios 

Agroecológicos son un importante incentivo para el desarrollo local a través de 

la agroecología, ya que se adaptan a diferentes contextos y cuentan con la 

participación de importantes instituciones en su implementación. 

 

Palabras clave: agricultura familiar; agroecología; políticas públicas; seguridad 

alimentaria.    

 



 
 

LISTA DE FIGURASE TABELAS 

 

TABELAS 

Tabela 1 – Relação dos municípios que são considerados agroecológicos e ano 

de inserção na iniciativa ................................................................................... 22 

Tabela 2 – Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) em que 

cada município agroecológico está situado, no Estado do RS. ........................ 26 

Tabela 3 – Arranjos Institucionais dos municípios agroecológicos, principais 

instituições que investem e desenvolvem as iniciativas municipais. ................ 31 

Tabela 4 - Temas dos incentivos municipais, título e abrangência dos projetos34 

 

FIGURAS  

Figura 1 - Logomarca que caracteriza o programa Agroecologia nos Municípios

 ......................................................................................................................... 18 

Figura 2 - Mapa do Estado do Rio Grande do Sul. ........................................... 21 

Figura 3 - Gráfico com a relação do número de municípios e ano de inserção* 

na iniciativa dos municípios agroecológicos. .................................................... 24 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ANA – Articulação Nacional de Agroecologia 

ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 

CAPA - Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor 

CD – Conselho Deliberativo 

CETAP – Centro de Tecnologias Alternativas Populares 

CGPAE - Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COOPRAFF - Cooperativa de Produtores Rurais da Agricultura Familiar de 

Frederico Westphalen 

COREDE – Conselhos Regionais de Desenvolvimento 

COTRIFRED - Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

COAGRE – Coordenação de Agroecologia 

EBAAS – Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FAEAB – Associação de Engenheiros Agrônomos do Brasil 

FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

FEMA – Fundação Educacional Machado de Assis 

FNDE – Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação 

IFRS – Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

M - Municipal 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

ONG – Organização Não-Governamental 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 

PLENAPO – Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

PNATER – Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

PPA – Plano Plurianual 

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

RAMA - Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana 

RS – Rio Grande do Sul 

SMAPA – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

SPG – Sistema Participativo de Garantia 

UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 10 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA .................................................................. 12 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo geral .................................................................................. 12 

1.2.2 Objetivos específicos ..................................................................... 12 

1.3 JUSTIFICATIVA ......................................................................................... 13 

2 REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................ 13 

2.1 AGROECOLOGIA: DA SUA ORIGEM NA SOCIEDADE CIVIL À 

INSTITUCIONALIZAÇÃO PELO ESTADO BRASILEIRO ................................ 13 

2.2 MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS .......................................................... 16 

3 METODOLOGIA ........................................................................................... 19 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................... 21 

4.1 QUANTOS E QUEM SÃO OS MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS? ........ 21 

4.2 COMO OPERAM OS MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS? OS 

CONTEXTOS E ARRANJOS INSTITUCIONAIS DAS INICIATIVAS ............... 31 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 44 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 45 

APÊNDICES .................................................................................................... 49 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A agricultura orgânica está diretamente relacionada com o aumento na 

demanda mundial por alimentos saudáveis, tendo em vista que a demanda 

populacional visando a saúde, a segurança alimentar, o risco de contaminação 

dos alimentos causados pela utilização de agrotóxicos, a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), desenvolve projetos que 

visam a segurança alimentar e nutricional promovendo o acesso da população 

à alimentação saudável e adequada. No ano de 2019, a FAO desenvolveu o 

Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional: Na América Latina e Caribe, 

que tem como principais objetivos a diminuição na insegurança alimentar, 

redução no número da população em desnutrição, diminuindo assim, o risco de 

desenvolvimento de doenças não transmissíveis, como, obesidade, 

desnutrição, que são resultados da baixa ingestão de alimentos em nutrientes 

benéficos à saúde e alta ingestão de nutrientes maléficos, como o sódio. (FAO, 

2019) 

 Ainda segundo a FAO (2019), caracteriza-se como um sistema alimentar 

adequado, um amplo conjunto de atores e atividades que têm implicações nos 

resultados nutricionais, uma vez que a alimentação necessária para uma boa 

nutrição depende deste sistema, e além disso, o sistema alimentar determina a 

quantidade, qualidade e diversidade dos alimentos disponíveis para o 

consumo.  

Quanto ao conceito de agroecologia, para Gliessman (2001), é a 

aplicação dos princípios e conceitos da ecologia ao desenho e manejo de 

agroecossistemas sustentáveis. Já para Altieri (1989), a agroecologia é uma 

ciência emergente que estuda os agroecossistemas integrando conhecimentos 

de agronomia, ecologia, economia e sociologia. Contudo, para Guzmán (2002), 

a agroecologia não pode ser uma ciência, pois incorpora o conhecimento 

tradicional que por definição não é científico. 

Segundo Abreu (2012) as agriculturas alternativas ao modelo 

convencional são consideradas como de potencial para contribuir e enfrentar 

esses desafios relacionados à segurança alimentar e à preservação do meio 

ambiente, tais como a Agroecologia e a Agricultura Orgânica. Ambas se 

referem à ecologia e questionam o modelo tecnológico implantado durante o 
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século XX; sustentam-se em definições, paradigmas, princípios diferenciados, 

estabelecem comparações e favorecem a análise mediante um conjunto de 

parâmetros. Trata de elementos que possibilitam efetuar a identificação dos 

dois estilos de agricultura e apresentar as suas características resumidamente, 

como: a) baixa dependência de inputs externos e reciclagem interna; b) uso de 

recursos naturais renováveis localmente; c) mínimo de impacto adverso ao 

meio ambiente; d) manutenção em longo prazo da capacidade produtiva; e) 

preservação da diversidade biológica e cultural; f) utilização do conhecimento e 

da cultura da população local; g) satisfação das necessidades humanas de 

alimentos e renda. 

Seguindo esses princípios, os Municípios Agroecológicos surgiram 

primeiramente como uma iniciativa nas Eleições Municipais no ano de 2020, e 

foi chamado inicialmente de Agroecologia nas Eleições, e foi idealizado através 

da Articulação Nacional da Agroecologia (ANA), seu objetivo inicial foi 

promover, apoiar e sistematizar os processos de mobilização  e incidência 

política no nível municipal visando a criação e o aprimoramento de políticas 

públicas, programas, projetos, leis e experiências municipais importantes de 

apoio à agricultura familiar e à segurança alimentar e nutricional e que 

fortalecem a agroecologia(ANA, 2021). 

Fazem parte desse projeto 531 municípios em 26 estados do Brasil e já 

foram catalogadas 721 iniciativas que apoiam e incentivam a agroecologia nos 

municípios, além da importância do incentivo à agricultura orgânica, esta 

iniciativa proporciona à população uma alimentação mais segura e saudável, 

possibilita identificar a procedência do alimento e seu método de produção, 

expande e incentiva o crescimento dos mercados e feiras locais, através do 

consumo dos alimentos que são produzidos pela agricultura familiar dessa 

cidade, assim, interferindo diretamente no desenvolvimento local. 

Visando a importância da agroecologia e a abordagem de temas que 

incentivam os municípios a proporcionar à população segurança alimentar, 

qualidade do alimento que lhe é oferecido e que está sendo consumido, 

programas que fomentem o consumo de alimentos orgânicos e compra de 

produtos locais, este tema me foi apresentado e a cada leitura sobre me 

cativou devido a importância da agroecologia e como ela foi se transformando 
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em pauta e tomando seu espaço, tanto no curso de Agronomia quanto para a 

população como um todo.  

Desta forma, julgou-se oportuno realizar um estudo visando 

compreender melhor a configuração das iniciativas relacionadas aos 

Municípios Agroecológicos, objetivando ainda verificar as possibilidades de 

criação de legislações municipais. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O Plano Nacional de Agroecologia, tem seus correspondentes nos três 

níveis de Governo, cuja sua operacionalidade é ínfima, tendo em vista isso, 

pergunta-se: 

 A iniciativa dos Municípios Agroecológicos que aprovaram uma lei 

específica sobre a promoção da Agroecologia, é mais efetiva se 

comparado ao Plano Nacional de Agroecologia? 

 Quais são as organizações da sociedade que participaram e vem 

atuando no arranjo institucional que dá suporte a estas 

iniciativas? 

 Onde estão situados estes Municípios Agroecológicos gaúchos, 

quantos são, e existe algum fator territorial que se assemelha ou 

distingue entre eles? 

 Existem dados secundários sobre as experiências em cursos 

derivados deste instrumento de política pública? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho de conclusão de curso tem como principal objetivo realizar 

um estudo visando compreender melhor a configuração das iniciativas 

relacionadas aos Municípios Agroecológicos, objetivando ainda verificar as 

possibilidades de criação de legislações municipais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Enquanto objetivos específicos, estabeleceram-se: 
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 Mapear e catalogar os municípios do Rio Grande do Sul que 

integram a lista de municípios que possuem iniciativas de fomento 

à agroecologia. 

 Identificar os arranjos institucionais que integram cada uma das 

iniciativas municipais. 

 Averiguar o potencial e os obstáculos na efetivação de um 

instrumento de política pública local de fomento à Agroecologia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Ao analisar a importância de explorar a Agroecologia, este trabalho visa 

contribuir para o reconhecimento de iniciativas que são executadas e 

implantadas em municípios gaúchos, auxiliando no desenvolvimento local 

através da agricultura familiar, e assim, conscientizando a população da 

importância da aquisição e consumo de alimentos orgânicos. Além disso, 

explanar o conhecimento sobre quais são os municípios que integram esta 

iniciativa, onde se situam no Estado e as instituições que financiam e executam 

estes projetos. 

Através dos dados que foram coletados e analisados, possam contribuir 

para um maior conhecimento sobre este tema, aprofundando-o com um maior 

número de dados, e que, este estudo e estas iniciativas futuramente possam se 

expandir e abranger um maior número de municípios. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 AGROECOLOGIA: DA SUA ORIGEM NA SOCIEDADE CIVIL À 

INSTITUCIONALIZAÇÃO PELO ESTADO BRASILEIRO 

  

A partir do desenvolvimento que o movimento da Revolução Verde 

causou, na década de 1970, começaram a surgir novos modelos de agricultura 

e até então era conhecido somente o movimento da “agricultura alternativa” 

que criticava as tecnologias utilizadas na modernização da agricultura e seus 
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impactos, além de, propor a utilização de novos métodos e tecnologias na 

agricultura.  

Na década de 80, ocorreu a realização do primeiro Encontro Brasileiro 

de Agricultura Alternativa (EBAAS), promovido pela Federação das 

Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil (FAEAB), que regulamentou 

a utilização de agrotóxicos, fazendo com que, a sociedade pensasse na 

adoção de modelos agrícolas que não prejudicasse tanto o meio ambiente, 

juntamente com os agricultores familiares da época, este movimento resultou 

na expansão da agroecologia. A partir da década de 90, através da intervenção 

de pequenas ONG‟s ligadas ao movimento agroecológico, ocorreu a expansão 

do desenvolvimento sustentável e a agroecologia começou a ser agregada nos 

movimentos sociais e começou a ser fundamentada a teoria de uma agricultura 

mais justa, solidária e sustentável. 

 Os anos 2000 foram cruciais para dar visibilidade à promoção da 

agroecologia no Brasil. A partir daí, começou a realização de encontros para 

discussão da agroecologia, modelos tecnológicos alternativos, políticas 

públicas com enfoque agroecológico, cooperativas ligadas à agroecologia e à 

agricultura familiar, e assim, foi formada a Articulação Nacional de Agroecologia 

(ANA). O aumento na demanda por produtos orgânicos, gerou uma pressão da 

sociedade em regulamentar esses produtos no País, tendo em vista que, em 

1972 já existiam os certificados de produtos orgânicos e, em 1996, a pasta do 

Ministério da Agricultura foi renomeada, anteriormente chamado de Ministério 

da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, tratava de assuntos gerais 

dentro destes temas, após isso, os assuntos referentes à reforma agrária, 

passaram a integrar novamente a pasta de assuntos pesqueiros, e assim, foi 

proposto então a criação de um normativo afim de regulamentar a produção 

orgânica nacional. Como resultado desse trabalho, após a realização de uma 

consulta pública, foi publicada, em 1999, a Instrução Normativa no 007, o 

primeiro regulamento a tratar de produção orgânica no país (BRASIL, 1999). 

 Após o início do movimento agroecológico no Brasil, surgiram novas 

inovações, afim de incentivar e estabelecer uma „nova maneira de fazer 

agricultura‟. Em 2003, ocorreu a criação do Programa de Desenvolvimento da 

Agricultura Orgânica, que trouxe à tona discussões sobre a importância da 

aprovação da Lei de Orgânicos, aprovada em dezembro do mesmo ano. Em 
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2004, foi instituída a Comissão Nacional da Produção Orgânica e as 

Comissões da Produção Orgânica nas Unidades da Federação, que tinham 

como principal objetivo assessorar o Programa de Desenvolvimento da 

Agricultura Orgânica em assuntos que fossem relacionados à sua execução. 

Lançada em 2004, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER), estabelecendo a adoção de um arcabouço tecnológico baseado 

nos princípios agroecológicos (BRASIL, 2007). Com isso, surgiu a necessidade 

de formar novos profissionais e técnicos que fossem trabalhar na área voltada 

para a agroecologia. 

 Em 2005, através do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), devido a demanda que existia da Articulação 

Nacional da Agroecologia (ANA), foi criado o PRONAF Agroecológico, que 

visava viabilizar o financiamento para agricultores familiares que estavam em 

processo de transição agroecológica. No ano de 2006, criou-se no Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Coordenação de Agroecologia 

(COAGRE), que era responsável pela execução do Programa Pró-Orgânico, 

fomentando a produção orgânica incorporando os princípios agroecológicos, 

apoiando e estimulando os agricultores familiares à comercialização de seus 

produtos, com isso, foi regulamentado o Decreto no 6.323, de 2007, trouxeram 

novos mecanismos para facilitar a regularização da produção dos agricultores 

familiares (Brasil, 2007b). Neste mesmo ano, a EMBRAPA lançou o Marco 

Referencial em Agroecologia, publicação esta que foi elaborada com 

participação de organizações sociais ligadas ao movimento agroecológico e a 

partir de suas discussões, incentivando o desenvolvimento de linhas de 

pesquisa focadas na agroecologia e culminou numa rede de transição 

agroecológica, dentre outros projetos. 

 A lei 10831 estabeleceu as normas da Certificação dos Produtos 

Orgânicos no Brasil e contemplou os sistemas participativos de garantia 

(SPGs). A certificação participativa já era desenvolvida por inúmeras redes de 

Agroecologia no país e representou um avanço inovador de reconhecimento 

oficial por parte do Estado brasileiro. 

 Em 2011, através do diálogo com a sociedade afim de obter 

contribuições que ajudassem a aprimorar as políticas de agroecologia, foram 

realizados seminários regionais e nacionais. Ouvindo demandas sociais, 
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realidades e experiências em diferentes contextos na promoção da 

agroecologia. No ano de 2012, foi realizada a Conferência Rio+20, visando o 

desafio da transição para padrões sustentáveis de consumo e produção. Em 

2013, foi criado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(PLENAPO), cujo principal objetivo era implementar programas e ações 

indutoras da transição agroecológica da produção orgânica com base 

agroecológica, possibilitando à população uma melhora na qualidade de vida 

através da ampliação de oferta e consumo de alimentos saudáveis. 

 O Plano Plurianual – PPA, que tem como objetivo planejar políticas 

públicas para promover o bem-estar da população em diferentes áreas, dos 

anos de 2016 a 2019 teve previsão de uma iniciativa, chamada de 04HV que 

objetivava articular uma constituição de um sistema nacional de agroecologia e 

produção orgânica e apoiar à elaboração de planos de agroecologia e 

produção orgânica nos Estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. 

Ampliando a inserção da agricultura familiar nos sistemas de produção que 

tenham base agroecológica, orgânica e socio biodiversidade enfatizando a 

produção de alimentos saudáveis.  

 No período mais recente, verificou-se que a atuação do Estado na 

promoção da Agroecologia se viu fragilizado, fazendo com que novamente a 

sociedade civil assumisse um protagonismo maior na condução, tendo em vista 

que, segundo Rosa; Svartman (2018) nesse contexto de contradições e 

disputas em relação à agroecologia é a característica fragmentária que sua 

inserção nas políticas públicas assume. Segundo Caporal (2012), até o 

momento o Brasil não foi palco de uma ação efetiva e ampla de políticas 

públicas indutoras de uma nova perspectiva paradigmática para o 

desenvolvimento rural. Para os autores, as iniciativas de políticas públicas que 

favorecem uma transição agroecológica têm caráter pontual e não vêm 

respondendo ao que pode ser compreendido como uma política pública, mas 

sim como fragmentos isolados de iniciativas incluídas em projetos e 

programas.  

 

2.2 MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS 
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 Realizado através da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), a 

iniciativa dos Municípios Agroecológicos consistiu na realização de um 

levantamento de dados sobre os municípios que incentivam, através de 

iniciativas municipais, a agricultura familiar e a agroecologia, promovendo a 

segurança alimentar e nutricional.  

Esta iniciativa surgiu inicialmente, através de uma campanha realizada 

nas Eleições Municipais no ano de 2020, em parceria com redes estaduais de 

agroecologia, lançando um estudo inédito que mapeou mais de 700 iniciativas 

entre políticas públicas, programas e legislações em 531 municípios do Brasil 

(ANA, 2021). 

Surgindo inicialmente como uma campanha idealizada no âmbito das 

Eleições Municipais, foi elaborado um documento-base, onde continham 

propostas políticas de apoio à agricultura familiar e à agroecologia, objetivando 

a promoção do debate público durante o processo eleitoral e subsidiando a 

ação dos poderes executivo e legislativo dos municípios. Este documento foi 

elaborado por organizações, coletivos e movimentos sociais e destinado aos 

candidatos (as) aos cargos públicos municipais (ANA, 2020). 

Através das propostas enviadas às prefeituras, foram listadas 36 

proposições que poderiam ser implantadas com o intuito de fortalecer a 

agricultura familiar e produção sustentável de alimentos. Neste documento, 

estas proposições foram organizadas em 13 temas, que foram elaborados a 

partir de um levantamento que identificou, aproximadamente, 700 exemplos de 

iniciativas de apoio à agroecologia, sendo adaptado à realidade de cada 

município, de tal modo que pudesse comprometer às candidaturas. 

Para integrar a lista de municípios que fomentam à agroecologia, o 

município em questão deve pelo menos obter uma política pública que 

incentive à agroecologia e à agricultura familiar, em âmbito local, através de 

leis, programas, legislações, sendo executada e subsidiada através de 

instituições públicas ou particulares, como CNPq, ONG‟s, Prefeitura Municipal, 

Secretaria da Agricultura e Programas Sociais Governamentais e Estaduais. 

Para ser considerado um município agroecológico, o município em 

questão deve obter, pelo menos uma política pública de incentivo à 

agroecologia e à agricultura familiar, por meio de legislações, projetos, 

programas e leis. E, estes incentivos devem abranger os temas abordados no 
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documento elaborado pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), voltado 

à agroecologia nos municípios e políticas de futuro. 

Fazem parte desta iniciativa em todo o território nacional, mais de 700 

iniciativas que se espalham por 26 Estados e que abrangem 531 municípios 

brasileiros. Especificamente no Rio Grande do Sul, estas iniciativas se 

espalham por 52 municípios que, através de apoios diretos de instituições, 

executam e desenvolvem políticas públicas municipais que auxiliam no 

desenvolvimento local, através da agroecologia e da agricultura familiar. 

Segundo a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), os principais temas 

que são desenvolvidos no RS, são: Fomento à produção, Educação alimentar e 

nutricional e promoção da alimentação adequada e saudável, Alimentação 

escolar, Apoio a feiras e circuitos curtos de comercialização, e Compras 

institucionais da agricultura familiar e outros instrumentos de geração de 

demanda pela produção da agricultura familiar.   

 

Figura 1 – Logomarca que caracteriza o programa Agroecologia nos Municípios 

 

Fonte: ANA (2021) 

 

 Tendo em vista esta iniciativa, apresenta grande importância no 

desenvolvimento municipal e cada incentivo para expandir o conhecimento à 

agroecologia e acesso da população a produtos orgânicos, torna-se relevante e 

indispensável olhar para um futuro próximo e ver que a agroecologia está se 

tornando cada vez mais um assunto em pauta, sendo estimulada e 

manifestada, tanto no âmbito nacional, estadual ou municipal. 
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3 METODOLOGIA 

 

A etapa do tratamento do material leva o pesquisador à teorização sobre 

os dados, produzindo o confronto entre a abordagem teórica anterior e o que a 

investigação de campo aporta de singular como contribuição: A análise esteve 

centrada em organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitasse o 

fornecimento de respostas aos objetivos propostos. Já a interpretação teve 

como propósito a procura do sentido mais amplo das respostas, por meio de 

sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 1999, p. 168). 

Efetivamente, a análise dos dados representou um processo complexo 

que envolveu o raciocínio indutivo e dedutivo, além da descrição e 

interpretação. Estes significados ou entendimentos constituíram as 

constatações do estudo. 

Para isto valeu-se da técnica de análise de conteúdo, que conforme 

Minayo (1994), é a expressão mais comumente usada para representar o 

tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa. Esta técnica, segundo 

Bardin, é representada por “procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos [...]” (1979, p. 42). 

O estudo caracteriza-se principalmente por ser de caráter exploratório. 

Segundo Gil (2002, p. 41) “pesquisas exploratórias têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito, construir hipóteses, inclui levantamento bibliográfico e entrevistas”. 

Para ampliar a compreensão do contexto do Feira que acontece semanalmente 

em Bento Gonçalves, valeu-se de uma ampla pesquisa bibliografia sobre o 

histórico e a dinâmica do objeto de estudo.  Ainda de acordo com Gil (2002), 

boa parte dos estudos exploratórios podem ser definidos como pesquisas 

bibliográficas, o que é efetivamente o caso.  

O trabalho consiste em um estudo qualiquantitativo, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, baseada na Revista Eletrônica elaborada pela 

Articulação Nacional de Agroecologia, denominada “Municípios Agroecológicos 

e Políticas de Futuro: Iniciativas Municipais de Apoio à Agricultura Familiar e à 

Agroecologia e de Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional”, além de 

artigos voltados à agroecologia,  sistematizando e analisando dados conforme 
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o interesse deste estudo, sendo possível realizar um levantamento destes 

elementos e reuni-los em uma planilha eletrônica que contém informações dos 

municípios, como, políticas públicas de incentivo à agroecologia, arranjos 

institucionais, em qual região do Estado esse munícipio se localiza, 

abrangência dos projetos, ano de inserção na iniciativa e os principais 

investidores e executores das iniciativas em cada município.



 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 Nesta seção serão apresentados e discutidos os dados coletados e 

sistematizados da pesquisa, partindo de temas mais amplos até a análise de 

questões específicas relacionadas à dinâmica dos Municípios Agroecológicos 

gaúchos. 

 

4.1 QUANTOS E QUEM SÃO OS MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS? 

 

A partir do levantamento de dados, foi possível obter tabelas eletrônicas 

que possuem dados sobre os Municípios Agroecológicos, como: ano de 

inserção na lista de municípios agroecológicos, região do Estado em que está 

situada a cidade, arranjos institucionais contendo as principais instituições que 

executam e investem nas iniciativas realizadas em cada município, 

abrangência dos projetos e os projetos que cada município desenvolve. 

Figura 2 - Mapa do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

O Estado do Rio Grande do Sul está situado na Região Sul do Brasil, 

com cerca de 11,4 milhões de habitantes, dos quais 1,5 milhões estão situados 

no meio rural e mais de 281.700 km² de extensão, possui, segundo o IBGE 

(2017) 497 municípios. Constam na lista de Municípios Agroecológicos, cerca 
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de 10% dos municípios totais do estado, sendo municípios que desenvolvem e 

criam políticas públicas de fomento à agroecologia e valorização da agricultura 

familiar local. 

Conforme os dados coletados, as cidades gaúchas que integram a 

iniciativa dos municípios agroecológicos possuem em sua maioria, um número 

significativo de agricultores familiares e feiras locais. Conforme o último Censo 

Agropecuário (2017) que além dos 77% dos estabelecimentos agropecuários 

serem considerados como Agricultura Familiar, esse setor emprega mais de 10 

milhões de pessoas, o que representa 67% das pessoas ocupadas no meio 

rural, e somente no Estado do Rio Grande do Sul o número total chega a 

80,5%. 

Quanto a produção de alimentos orgânicos, segundo o Governo 

Estadual (2018) o interesse em produzir alimentos orgânicos tem aumentado 

no Rio Grande do Sul e o número de produtores de orgânicos no Estado 

cresceu 38,4% entre 2016 e 2017.  

Tabela 1 – Relação dos municípios que são considerados agroecológicos e ano de inserção na 
iniciativa 

Nº Município Ano de inserção 

1 Alecrim 2018 

2 Aratiba 2018 

3 Bento Gonçalves 2013 

4 Bom Retiro do Sul 2019 

5 Cacique Doble 2016 

6 Cambará do Sul Não informado 

7 Canoas 2020 

8 Caxias  2009 

9 Chiapetta 2017 

10 Dois irmãos 2020 

11 Encantado 2016 

12 Erechim 2016 

13 Estrela 2018 

14 Farroupilha Não informado 

15 Frederico Westphalen Não informado 

16 Garibaldi 2016 

17 Gravataí 2003 

18 Guaporé 2017 

19 Ibiaçá 2019 

20 Imbé 2020 

21 Ipê 2007 

22 Itati 2019 

23 Itatiba do Sul 2017 

24 Lajeado 2017 
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25 Mampituba Não informado 

26 Morro Redondo 2020 

27 Monte Alegre dos Campos 2019-2021 

28 Nova Petrópolis 2008 

29 Nova Prata 2019 

30 Nova Santa Rita 2017 

31 Nova Xingu 2009 

32 Novo Hamburgo 2009 

33 Pelotas 2021 

34 Porto Alegre 2016 

35 Porto Lucena 2018 

36 Porto VeraCruz 2018 

37 S. Antônio do Palma Não informado 

38 S. Clara do Sul 2017 

39 S. Francisco de Paula 2019 

40 S. Leopoldo 2017 

41 Santiago 2020 

42 Santo Ângelo 2010 

43 Santo Antônio da Patrulha 2013 

44 São José do Herval 2019 

45 Sapiranga 2017 

46 Torres 2013 

47 Três Arroios 2017 

48 Três de Maio 2018 

49 Vale Verde 2017 

50 VeraCruz 2011 

51 Veranópolis Não informado 

52 Viamão 2017 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ANA (2021) 

 

Constatou-se que os municípios que integram a mais tempo a lista de 

municípios agroecológicos, foram os municípios de: Gravataí (2003), Ipê 

(2007), Nova Petrópolis (2008), Nova Xingu/Novo Hamburgo e Caxias (2009), 

Santo Ângelo (2010) e VeraCruz (2011).  

Por outro lado, os municípios que foram inseridos nesta lista 

recentemente, são os municípios de: Canoas, Dois Irmãos, Imbé, Morro 

Redondo e Santiago que integram esta lista desde o ano de 2020. Além destes, 

o município de Pelotas passou a integrar essa lista no ano de 2021. 

Os municípios que não informaram o ano de inserção nesta iniciativa, 

foram: Cambará do Sul, Farroupilha, Frederico Westphalen, Mampituba, Santo 

Antônio do Palma e Veranópolis. 
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Figura 3 - Gráfico com a relação do número de municípios e ano de inserção* na iniciativa dos 
municípios agroecológicos. 

 

*06 registros não contém o ano de inserção. 

Fonte: Autora (2021) 

 

Através do gráfico acima é possível perceber que o ano com mais 

desenvolvimento de políticas públicas foi 2017, com 11 municípios que 

passaram a inserir a lista de municípios agroecológicos, sendo 

aproximadamente, 21% dos municípios totais inseridos nesta iniciativa, seguido 

do ano de 2019, quando 9 municípios desenvolveram políticas públicas de 

fomento à agroecologia. Em contrapartida, se obteve menos criação de 

políticas públicas nos anos de 2003, 2007 e 2008, com apenas uma cidade 

integrando a lista de municípios incentivadores de valorização da agricultura 

familiar e agroecologia. 

Dentre os municípios que integram a lista de agroecológicos há mais 

tempo, o município de Ipê, teve as primeiras experiências agroecológicas 

iniciaram no final dos anos de 1980, através de um grupo de jovens 

agricultores que discutiam de algumas consequências na modernização da 

agricultura. Nesta época, já existia grande destaque no êxodo rural no 

município, principalmente, entre os jovens, e, além disso, possuíam grandes 

problemas sanitários locais, como a intoxicação pelo uso de agrotóxicos em 

famílias engajadas em cultivos de maçã. A partir disso, foi criado o Centro de 

Agricultura Ecológica de Ipê/RS, que teve como primeira iniciativa a 
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comercialização de produtos ecológicos junto à feira da Cooperativa Colmeia, 

em Porto Alegre, após isso, novos espaços de comercialização de produtos 

ecológicos foram criados em vários municípios do Estado (OLIVEIRAet al., 

2011). 

 Dos municípios que foram inseridos recentemente na iniciativa de 

agroecologia, o município de Canoas, possui o programa EcoViamão, que 

abrange municípios entorno do município de Viamão, sendo Canoas um destes 

municípios. Através de um conjunto de ações articuladas com foco na transição 

agroecológica de processos sociais e produtivos, com o objetivo de impulsionar 

a segurança alimentar e nutricional da população escolar, através de hortas 

escolares agroecológicas, estabelecendo e colaborando em ações de formação 

técnico-social em agroecologia e produção orgânica (GRASSI et al., 2017). 

 Quanto aos municípios que não apresentaram ano de inserção como 

agroecológicos, o município de Frederico Westphalen, segundo Vogt (2019) 

mesmo com a modernização da agricultura, a produção diversificada continuou 

sendo realizada por muitos agricultores familiares do Brasil e boa parte desses 

alimentos vêm circulando localmente através das cadeias curtas de 

comercialização, sendo o caso deste município. A agricultura familiar se 

manteve e, em sua dinâmica e sobrevivência, buscou amparo em processos 

organizativos e associativos na diversificação da produção. 

 Além disso, existem algumas associações de agricultores familiares e 

três cooperativas ligadas ao setor agropecuário. A cooperativa maior, Cotrifred 

(Cooperativa Tritícola de Frederico Westphalen/RS), está com suas atividades 

voltadas mais à produção de grãos, bovinocultura de leite, lojas agropecuárias 

e supermercados. Das outras duas menores, a denominada Vale das Cuias 

está envolvida com a produção de porongo e seu processamento artesanal em 

cuias e sua devida comercialização. A Coopraff (Cooperativa de Produtores 

Rurais da Agricultura Familiar de Frederico Westphalen) que teve seu início em 

meados de 2007, com o objetivo de unir forças para ampliar e buscar novos 

mercados para os produtos produzidos pelas agroindústrias locais. Possui um 

ponto de vendas junto à sua sede onde os cooperados podem vender os seus 

produtos aos consumidores finais; tem participação ativa no mercado 

institucional através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do 
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Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Atualmente conta com 44 

associados (VOGT, 2017). 

  

Tabela 2 –Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs) em que cada município 
agroecológico está situado, no Estado do RS. 

COREDE MUNICÍPIOS 

Centro Santa Maria 

Fronteira Noroeste 
Alecrim, Porto Lucena, Porto VeraCruz e 

Três de Maio. 

Norte 
Aratiba, Erechim, Itatiba do Sul e Três 

Arroios. 

Serra 
Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, 

Garibaldi, Guaporé, Nova Prata e 
Veranópolis. 

Vale do Taquari 
Bom Retiro do Sul, Encantado, Estrela, 

Lajeado e Santa Clara do Sul. 

Nordeste Cacique Doble e Ibiaçá. 

Hortênsias 
Cambará do Sul, Nova Petrópolis, São 

Francisco de Paula. 

Vale do Rio dos Sinos 
Canoas, Dois Irmãos, Nova Santa Rita, 

Sapiranga, São Leopoldo e Novo Hamburgo 

Celeiro Chiapetta 

Médio Alto Uruguai Frederico Westphalen 

Metropolitano Delta do Jacuí 
Gravataí, Porto Alegre, Santo Antônio da 

Patrulha e Viamão. 

Litoral Norte Imbé, Itati, Mampituba e Torres. 

Campos de Cima da Serra Ipê e Monte Alegre dos Campos. 

Sul Morro Redondo e Pelotas. 

Vale Rio da Várzea Novo Xingu 

Produção Santo Antônio do Palma 

Vale do Jaguari Santiago 

Missões Santo Ângelo 

Alto de Serra do Botucaraí São José do Herval 

Vale do Rio Pardo Vale Verde e VeraCruz. 

Fronteira Oeste - 

Campanha - 

Alto Jacuí  

Noroeste Colonial - 

Vale do Caí - 

Centro-Sul - 

Paranhana-Encosta da Serra - 

Jacuí Centro - 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Atlas SocioEconômico do Rio Grande do Sul (2020) 
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 Segundo o Atlas SocioEconômico do Rio Grande do Sul (2020) os 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDEs), foram criados 

oficialmente pela Lei 10.283 de 17 de outubro de 1994, sendo um fórum de 

discussão para a promoção de políticas e ações que visam o desenvolvimento 

regional. Seus principais objetivos são a promoção do desenvolvimento 

regional harmônico e sustentável; a melhoria da eficiência na aplicação dos 

recursos públicos e nas ações dos governos para a melhoria da qualidade de 

vida da população e a distribuição equitativa da riqueza produzida; o estímulo a 

permanência do homem na sua região e a preservação e recuperação do meio 

ambiente. 

A divisão dos Conselhos Regionais, inicialmente composta por 21 

regiões, foi alterada em 1998 com a criação do 22° COREDE – o Metropolitano 

Delta do Jacuí. Em 2004 passou a ter 24 regiões com a criação dos COREDEs 

Alto da Serra do Botucaraí e Jacuí Centro. Em 2006, foram criados os Campos 

de Cima da Serra e Rio da Várzea e, finalmente, em 2008, através do Decreto 

45.436, foram criados o Vale do Jaguari e Celeiro, passando o Estado a contar 

com 28 COREDEs. Em 2010, o decreto 47.543 alterou a composição interna 

de três conselhos, e atualmente, o Decreto 54.572 de 14 de abril de 2019, 

regulamentou tanto a lei de criação de 1994 como a lei que institucionalizou a 

estruturação e o funcionamento do Fórum dos Conselhos Regionais de 2010. 

De acordo com a região do estado em que cada município se situa, 

constatou-se que a quantidade de municípios por COREDE é: Fronteira 

Noroeste, Norte, Metropolitano Delta do Jacuí e Litoral Norte (4 

municípios),Serra (7 municípios), Nordeste, Campos de Cima da Serra, Sul e 

Vale do Rio Pardo (2 municípios), Hortênsias (3 municípios), Vale do Rio dos 

Sinos e Vale do Taquari (5 municípios), Centro, Celeiro, Médio Alto Uruguai, Rio 

da Várzea, Produção, Vale do Jaguari, Missões, Alto de Serra do Botucaraí (1 

município). 

O COREDE que mais apresenta municípios que desenvolvem políticas 

públicas voltadas à agroecologia e valorizam a agricultura familiar, são 

respectivamente, Serra, Vale do Taquari e Vale do Rio dos Sinos, que juntos, 

somam cerca de, 32% dos municípios agroecológicos. Os COREDEs que não 

desenvolvem nenhuma política pública, voltada para a promoção da 

agroecologia e fortalecimento da agricultura familiar, somam o total de 8 
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regiões do Estado, com isso, cerca de 28% de regiões não desenvolvem 

políticas públicas, e relacionando com as regiões que desenvolvem, são 

maioria, com 72%. 

 Segundo o site Jornal do Comércio (2020) o Estado do Rio Grande do 

Sul concentra 30% das iniciativas voltadas à agroecologia no País, segundo 

levantamento inédito da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA). De 

acordo com a pesquisa, a região assume posição de destaque na produção 

sustentável de alimentos e apoio à agricultura familiar e à agroecologia. 

 Na Região Sul do Estado, no caso do município de Pelotas, por 

exemplo, a produção com base agroecológica começou a ser discutida em 

1984, mas na década de 1970 já se faziam questionamentos sobre a 

viabilidade do modelo da Revolução Verde, porém isso só se concretizou com 

a criação de uma associação dos agricultores de produtos de base 

agroecológica, fundamental para viabilizar a produção e impulsionar sua 

expansão no município. 

A partir dos anos 80 começaram os incentivos de transição para as 

bases agroecológicas, a partir de incentivos e convênios estabelecidos pela 

Pastoral Rural e pelo Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), 

estabeleceram-se, a partir disto, ações para incentivar a adoção do sistema de 

produção de base agroecológica, com cursos de formação, visitas a centros de 

agricultura ecológica e implantação de experiências locais, em unidades 

familiares municipais (FINATTO, 2010). 

Ainda conforme o autor supracitado, as opções de comercialização de 

produtos agroecológicos no contexto de Pelotas, restringem-se a mercados 

locais específicos. A produção tem como principais destinos o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA do governo federal e as feiras-livres do 

município. Essa situação, apesar de viabilizar a reprodução econômica de 

algumas famílias com base na produção de base agroecológica, demonstra a 

necessidade de novos e seguros espaços de comercialização 

 Na Região Central do Estado, o município de Santa Maria, por exemplo, 

segundo Sena et al. (2016) se configura como uma área de transição, repleta 

de diversidade e especificidades, com grande número de instituições e atores 

que trabalham com programas, projetos e ações que visam o desenvolvimento 

sustentável. 
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 Na Região Norte do Estado, no município de Erechim, segundo 

Gaboardi (2017) existem famílias que são assessoradas pela EMATER, pelo 

CAPA e pela Rede Ecovida de Agroecologia, que além de prestar assistência 

técnica junto as famílias que produzem alimentos orgânicos, agrega 

conhecimento aos produtores através da participação em cursos, palestras, 

eventos e encontros que auxiliam nas atividades referentes aos sistemas 

produtivos de cada propriedade rural. 

 O Litoral Norte do Estado é caracterizado pela presença de pequenas 

propriedades rurais, baseadas no trabalho familiar, identifica-se o surgimento 

dos sistemas de produção que passar a ser geridos a partir de princípios 

agroecológicos e de produção orgânica. Esse processo inicia-se no final dos 

anos de 1980, tendo intensa ampliação no número de iniciativas ao longo dos 

últimos anos (MARTINS, 2020). 

 Segundo Castro e Melo (2013) a agroecologia surge no Litoral do RS no 

final da década de 1980, quando a agricultura familiar da região passava por 

uma profunda crise marcada pelo empobrecimento da população e êxodo rural. 

Na ocasião, a pastoral da juventude desenvolveu trabalho de base com jovens 

da região no sentido de buscar alternativas de permanência na agricultura. 

Compreendia-se que o modelo agrícola vigente era responsável pela condição 

das famílias agricultoras e, por isso, era necessário superar esta crise por um 

modelo alternativo de produção.  

 Além disso, as iniciativas de agroecologia presentes no Litoral Norte do 

Rio Grande do Sul, integram-se à esta rede por meio da constituição do Núcleo 

Litoral Solidário da Rede Ecovida de Agroecologia, compostos pelos primeiros 

grupos de agricultores ecologistas. 

 Na Serra Gaúcha, o fomento à agricultura agroecológica iniciou nos 

anos 1980, quando foi criado o “Projeto Vacaria”, surgindo como resultado da 

atuação de militantes ambientalistas engajados desde a década de 1970 em 

um movimento de denúncia dos impactos dos agrotóxicos à saúde e ao 

ambiente e de luta pela regulação do uso destes produtos pelo poder público. 

Tendo como objetivo fazer propostas concretas, estes agentes criaram um 

centro de produção, demonstração e experimentação de práticas alternativas, 

buscando se opor à ideia de que não era possível produzir alimentos em escala 

comercial sem o uso de agrotóxicos (CHARÃO et al., 2017). 
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 Além disso, os técnicos envolvidos no Projeto Vacaria tinham como 

referência as experiências desenvolvidas na Europa no campo da agricultura 

biológica e da agricultura biodinâmica e contavam com algum suporte através 

de projetos de cooperação internacional. Recentemente, é possível identificar 

uma significativa expansão da rede de região da Serra Gaúcha. Vários são os 

fatores que podem ser atribuídos como estimuladores desta expansão, entre os 

quais a implantação de projetos de assistência técnica e extensão rural, 

financiados pelo Governo Federal, objetivam a construção de alternativas 

sustentáveis voltadas ao fortalecimento da viticultura de base familiar na Serra 

Gaúcha. Estas iniciativas tiveram como foco principal a disseminação de 

princípios e práticas voltados à sustentabilidade da produção familiar e ao 

manejo ecológico dos sistemas produtivos (CHARÃO et al., 2017). 

 Na Região dos Vales, no Vale do Taquari, segundo Biondo e Zanetti 

(2021) foi criado o Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica 

do Vale do Taquari, consistindo em uma articulação em rede para fomentar a 

agroecologia no território, a qual se desenvolve associada a diferentes formas 

de manifestações de representação social. Através de diversas entidades de 

assistência técnica, social, pesquisa, ensino e agricultores familiares, que 

produzem alimentos em sistemas de base ecológica, certificados ou em 

transição agroecológica, e que desde o ano de 2008 estabelece o diálogo e a 

disseminação e divulgação das práticas agroecológicas.  

A promoção do desenvolvimento a partir da percepção da 

sustentabilidade ambiental, tendo como objetivos: incentivar a produção e o 

consumo de alimentos orgânicos no Vale do Taquari através da criação de 

mecanismos e incentivos de facilitação para a transição agroecológica junto 

aos agricultores familiares; facilitação do acesso às políticas públicas de 

aquisição de alimentos; conscientização do consumo de alimentos orgânicos 

junto aos consumidores; incentivo ao uso de insumos alternativos para controle 

de pragas e invasoras, reduzindo o uso de agrotóxicos; parcerias com os 

órgãos de ATER na disseminação de manejos alternativos (KOLCHINSKI et al., 

2017). 

 Na Região Metropolitana, na cidade de Porto Alegre, segundo Bohn 

(2020) existe a Associação dos Produtores da Rede Agroecológica 

Metropolitana (RAMA) sendo criada pela necessidade de certificação e 
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reconhecimento dos produtos orgânicos, em conjunto com instituições Federais 

e Estaduais, como EMATER, MAPA, UFRGS e SMAPA, entre outros.  

 A origem dessa associação remonta ao final da década de 1970 e início 

dos anos 1980, quando ocorreu a união de consumidores que buscavam 

alimentos mais saudáveis e ecológicos e agricultores familiares tradicionais 

descontentes com padrão convencional de produção e mercantilização, os 

quais iniciaram a formação de diversas cooperativas e associações (BOHN, 

2020). 

 Na Fronteira Noroeste do Estado, no município de Porto Lucena, 

segundo a EMATER (2016) foi realizada uma chamada pública com o objetivo 

de produzir alimentos mais saudáveis, sem o uso de agroquímicos, 

produtores rurais beneficiários da Chamada Pública da Agroecologia, 

coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e executada pela 

Emater/RS-Ascar. Esta chamada pública oferece acompanhamento 

contínuo e gratuito das famílias beneficiadas, com o objetivo de auxiliar 

na estruturação sócio produtiva das propriedades, promovendo aos 

agricultores familiares a segurança e a soberania alimentar e a melhoria 

de renda para as famílias envolvidas. 

 

4.2 COMO OPERAM OS MUNICÍPIOS AGROECOLÓGICOS? OS 

CONTEXTOS E ARRANJOS INSTITUCIONAIS DAS INICIATIVAS 

  

Do ponto de vista da densidade institucional e da participação da 

sociedade civil nos arranjos que conformam as iniciativas dos municípios 

agroecológicos, a tabela 3 destaca o contexto de cada uma das 

municipalidades gaúchas que estão inseridas na ação. 

 

Tabela 3 – Arranjos Institucionais dos municípios agroecológicos, principais instituições que 
investem e desenvolvem as iniciativas municipais. 

MUNICÍPIO Arranjo Institucional 

Alecrim Cooperativas de crédito, FEMA  

Aratiba CRAS, CETAP  

Bento Gonçalves Prefeitura Municipal  

Bom Retiro do Sul SMAPA, Poder Executivo Municipal  

Cacique Doble SMAPA  
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Cambará do Sul ONG  

Canoas Prefeitura Municipal  

Caxias  SMAPA, Escolas Municipais e Prefeitura Municipal  

Chiapetta Prefeitura Municipal  

Dois irmãos Prefeitura Municipal  

Encantado Prefeitura Municipal  

Erechim Prefeitura Municipal  

Estrela Prefeitura Municipal  

Farroupilha Cooperativas, Assessorias Técnicas, Convênios, ONG  

Frederico Westphalen Prefeitura Municipal  

Garibaldi 
Assessoria Técnica, Prefeitura Municipal, Propriedades 

Rurais 
 

Gravataí Prefeitura Municipal  

Guaporé Prefeitura Municipal  

Ibiaçá Prefeitura Municipal  

Imbé Prefeitura Municipal  

Ipê Prefeitura Municipal  

Itati FNDE, PNAE e Prefeitura Municipal  

Itatiba do Sul Prefeitura Municipal, Agroindústrias Familiares, CRAS  

Lajeado Prefeitura Municipal  

Mampituba Prefeitura Municipal  

Morro Redondo Prefeitura Municipal  

Monte Alegre dos Campos Prefeitura Municipal  

Nova Petrópolis Prefeitura Municipal  

Nova Prata Convênios, Prefeitura Municipal   

Nova Santa Rita 
Prefeitura Municipal, SMAPA, Assentamentos da Reforma 

Agrária 
 

Novo Xingu Prefeitura Municipal  

Novo Hamburgo Prefeitura Municipal  

Pelotas Prefeitura Municipal  

Porto Alegre Prefeitura Municipal, Escolas Municipais  

Porto Lucena FEMA, Prefeitura Municipal, Escolas Municipais  

Porto VeraCruz FEMA, Prefeitura Municipal  

S. Antônio do Palma Propriedades Rurais, Prefeitura Municipal  

S. Clara do Sul Prefeitura Municipal  

S. Francisco de Paula CETAP, Convênios, Prefeitura Municipal  

S. Leopoldo Prefeitura Municipal, Escolas Municipais  

Santiago Prefeitura Municipal, Produtores Rurais, Feiras Locais  

Santo Ângelo Prefeitura Municipal  

Santo Antônio da Patrulha Agricultores Familiares, Prefeitura Municipal  

São José do Herval Prefeitura Municipal  

Sapiranga Escolas Municipais, Prefeitura Municipal  

Torres Prefeitura Municipal, SMAPA  

Três Arroios Prefeitura Municipal, Associação   

Três de Maio Prefeitura Municipal, Escolas Municipais, Secretaria da  
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Educação 

Vale Verde Prefeitura Municipal  

VeraCruz Prefeitura Municipal  

Veranópolis Prefeitura Municipal, ATER  

Viamão IFRS, CNPq, Prefeitura Municipal  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ANA (2021) 

 

 Os principais órgãos que incentivam à agroecologia nos municípios, são: 

instituições públicas municipais, estaduais e nacionais, entre elas, CNPq, 

Prefeituras Municipais, Órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

Institutos Federais, Secretarias Municipais de Agricultura, Escolas Municipais, 

ONG‟s, Programas Governamentais, como FNDE, PNAE; EMATER, Órgãos de 

Assistência Social, como o CRAS. 

 Em porcentagem, o órgão público mais citado como incentivador dos 

projetos agroecológicos, são: 90% financiados e/ou executados pela Prefeitura 

Municipal. Seguido de 12% financiados e/ou executados por Escolas 

Municipais, 10% financiados e/ou executados pelas Secretarias Municipais de 

Agricultura, 6% financiados e/ou executados pelo FEMA, CRAS, Convênios e 

Assessorias Técnicas, 4% financiados e/ou executados por Cooperativas, 

CETAP, ONG‟s, Propriedades e Produtores Rurais e, 2% financiados e/ou 

executados pelo FNDE, PNAE, Agroindústrias, Assentamentos, Secretarias 

Municipais de Educação, IFRS, CNPq, ATER‟s, Feiras Locais, Associações e 

Poder Executivo Municipal. 

 Quanto aos incentivos que são executados nestes municípios, na tabela 

4, são explanados os temas que são abordados em cada município 

agroecológico, o título de cada projeto que é realizado, além da abrangência 

destes projetos que estão classificados com as siglas M (municipal) e T 

(territorial), respectivamente. 
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Tabela 4 – Temas dos incentivos municipais, título e abrangência dos projetos. 

Município Tema Projetos Abrangência. 

Alecrim Apoio às juventudes Programa Jovem Empreendedor Rural T* 

Aratiba ATER/Alimentação Escolar 
Projeto de incentivo à produção e consumo de alimentos 

orgânicos 
M** 

Bento 
Gonçalves 

Inclusão produtiva com segurança 
sanitária/Iniciativas de certificação e/ou 

denominação de origem 
Selo Sabor Bento M 

Bom Retiro do 
Sul 

Tickets para consumo em feiras locais Programa Vale-Feira M 

Cacique Doble 
Educação Alimentar e Nutricional e promoção da 

alimentação adequada e saudável 
Valorizando a Cultura Indígena Local M 

Cambará do Sul Turismo Rural Projeto Geoparque Cânions do Sul T 

Canoas Apoio às juventudes Plano Municipal da Juventude de Canoas M 

Caxias Educação do campo e em agroecologia Agricultura Agroecológica na Escola M 

Chiapetta Compras institucionais da agricultura familiar 
Programa de aquisição de alimentos para a cesta básica de 

servidores públicos municipais 
M 

Dois irmãos Compostagem de resíduos orgânicos 
Programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e 

compostagem 
M 

Encantado Alimentação escolar Orgânicos no sistema público de ensino municipal M 

Erechim Fomento à produção 
Programa Municipal de apoio à produção de alimentos 

agroecológicos e orgânicos 
M 

Estrela Agricultura Urbana e Periurbana Horta Comunitária Urbana M 

Farroupilha ATER ATER para Agroecologia M 

Frederico 
Westphalen 

Apoio a grupos e coletivos de mulheres 
Plano de políticas para combater a violência doméstica no meio 

rural 
M 

Garibaldi ATER Convênio para prestação de assessoria técnica M 

Gravataí Alimentação escolar 
Cota mínima de 10% de alimentos provenientes da agricultura 

orgânica 
M 
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Guaporé Apoio às juventudes Programa de incentivo ao jovem empreendedor rural M 

Ibiaçá Outras economias 
Auxílio financeiro para a associação de produtores 

ecologistas/Apoio de infraestrutura para agroecologia 
M 

Imbé Apoio a feiras/Compras da agricultura familiar Ecofeira/PAA M 

Ipê Alimentação escolar Destinação de 40% para produtos ecológicos M 

Itati Alimentação escolar 
Investimento na compra direta de produtos de agricultura 

familiar/Semana da alimentação saudável 
M 

Itatiba do Sul ATER/Inclusão produtiva com segurança sanitária Incentivo à produção e consumo de alimentos orgânicos M 

Lajeado Alimentação escolar 
Obrigatoriedade da inclusão de alimentos orgânicos na 

alimentação escolar 
M 

Mampituba Turismo Rural Projeto Geoparque Cânions do Sul T 

Monte Alegre 
dos Campos 

Estocagem de água Acesso à água e fomento a produção de alimentos ecológicos M 

Morro Redondo ATER Programa de incentivo à agricultura orgânica e agroecológica M 

Nova Petrópolis Planejamento Agroecológico de plantas medicinais Política intersetorial de plantas medicinais M 

Nova Prata ATER ATER para Agroecologia M 

Nova Santa Rita Fomento à produção Programa Municipal de Agroecologia M 

Nova Xingu Fomento à produção Programa de valorização e incentivo à agricultura familiar M 

Novo Hamburgo Reciclagem de resíduos sólidos Programa de gestão social de resíduos sólidos M 

Pelotas Fomento à produção 
Políticas públicas indutoras da transição agroecológica e da 

produção orgânica e de base agroecológica 
M 

Porto Alegre Alimentação escolar Produtos orgânicos no cardápio da merenda escolar M 

Porto Lucena Apoio às juventudes Programa Jovem Empreendedor Rural T 

Porto VeraCruz Apoio às juventudes Programa Jovem Empreendedor Rural M 

S. Antônio do 
Palma 

Apoio em infraestrutura Centro ecológico M 

S. Clara do Sul Fomento à produção 
Programa de apoio à produção de alimentos orgânicos e 

agroecológicos 
M 

S. Francisco de 
Paula 

ATER Promoção de implantação e manejo de Sistemas Agroflorestais M 
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S. Leopoldo Agricultura Urbana e Periurbana 
Programa de implantação de hortas comunitárias, familiares e 

escolares 
M 

Santiago Reciclagem de resíduos sólidos Projeto "Pila" verde M 

Santo Ângelo Agricultura Urbana e Periurbana Programa de aproveitamento de terrenos baldios M 

Santo Antônio 
da Patrulha 

Apoio a feiras e circuitos de comercialização/ATER 
Feira dos Agricultores de Santo Antônio da 

Patrulha/Desenvolvimento da agricultura familiar municipal 
M 

São José do 
Herval 

Tickets para consumo em feiras locais Vale Verde M 

Sapiranga Compostagem de resíduos orgânicos 
Programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e 

compostagem 
M 

Torres 
Isenção de taxas municipais para agricultores 

agroecológicos/Turismo Rural 
Isenção de taxas/Projeto Geoparque Cânions do Sul M/T 

Três Arroios 
Apoio em infraestrutura/Compras institucionais da 

agricultura familiar 
PAA Estadual/Emenda parlamentar para construção de 

estrutura de beneficiamento de alimentos orgânicos 
M 

Três de Maio Educação do campo e em agroecologia Criação da EMEFBVC M 

Vale Verde Tickets para consumo em feiras locais Vale-feira M 

VeraCruz Conservação de águas Projeto Protetor da Água M 

Veranópolis ATER para agroecologia Apoio técnico à agricultores familiares M 

Viamão 
Educação Alimentar e Nutricional e promoção da 

alimentação adequada e saudável 
Hortas Escolas Agroecológicas M 

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de ANA (2020) 

 

*T: políticas públicas de abrangência nacional, classificadas como territoriais. 

**M: políticas públicas de abrangência municipal. 
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Dentre todos os temas que foram abordados nos municípios 

agroecológicos, destacam-se: alimentação escolar, assistência técnica e 

extensão rural, apoio às juventudes e fomento à produção. 

 Os projetos que são mais desenvolvidos nas cidades, são voltados à 

produção orgânica em hortas em espaços urbanos e escolas municipais, 

incentivo aos jovens que residem no meio rural através de programas sociais, 

incentivo à população sobre o consumo de alimentos orgânicos produzidos em 

propriedades rurais locais e a valorização dos produtos orgânicos locais. A 

abrangência destes projetos, em sua maioria, é municipal, ou seja, são projetos 

desenvolvidos na cidade e possui retorno para a própria sociedade local. 

 As iniciativas sendo separadas por eixos temáticos, temos: apoio às 

juventudes, alimentação escolar, ATER, turismo rural, certificação, educação no 

campo, tickets para consumo orgânico, compras de agricultores familiares, 

compostagem de resíduos, agricultura urbana, feiras locais, fomento à 

produção e alimentação escolar. 

 Nas iniciativas que tem como tema o apoio às juventudes, através da 

parceria entre fundações educacionais, desenvolveram o Projeto do Jovem 

Empreendedor Rural que segundo a Agroecologia em Rede (2021) tem como 

principal objetivo ampliar horizontes em torno da agricultura buscando 

fortalecer a participação e permanência dos jovens no campo, o programa 

consiste em oportunizar formação teórico-prática sobre temas pertinentes à 

agricultura familiar. Os municípios que possuem iniciativas como esta, são: 

Alecrim, Canoas, Guaporé, Porto Lucena e Porto VeraCruz. 

 A importância no apoio às juventudes que vivem no meio rural, se dá 

através das transformações recentes no meio rural e na agricultura brasileira 

diversificam-se as possibilidades de inserção profissional dos jovens rurais, 

com disso, a maioria da população que vive na zona rural, têm preocupação 

quanto ao futuro das unidades de produção, tendo em vista que, segundo 

Foguesatto et al. (2016) a  conscientização  para  permanência dos jovens no 

campo  vem  tomando  espaço crescente  no  embate  referente  ao  

desenvolvimento  rural,  devido  à  sucessão  do  homem do campo estar 

comprometida devido à utopia de uma vida melhor na cidade grande, em 

especial pela busca de melhores remunerações. E, além disso, atualmente 

nem todos os jovens rurais são necessariamente agricultores, assim como 
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entre os jovens agricultores há uma grande variedade de situações, como as 

relacionadas à propriedade ou não da terra em que trabalham. Os impactos 

disso são evidentes tanto nas diferenças entre esses jovens quanto nas 

possibilidades que se apresentam a cada um deles (WEISHEMER, 2005). 

 As iniciativas voltadas ao turismo rural, segundo Baldasso et al. (2003) o 

turismo rural visa identificaras potencialidades do desenvolvimento rural, 

através dos princípios da agroecologia. Os municípios que possuem políticas 

públicas voltadas ao turismo rural, são: Cambará do Sul, Mampituba e Torres. 

Além destes municípios, o município de Santana do Livramento, apesar de não 

possuir nenhuma política pública voltada a agroecologia e ao desenvolvimento 

rural, possui rotas de turismo rural, uma das mais apreciadas no município é a 

Fazenda Palomas, que segundo Gindri (2011) oferece aos turistas a 

participação nas atividades campeiras de rotina, de acordo com a época em 

que são realizadas. A mais apreciada pelos visitantes, conforme o proprietário, 

é o passeio a cavalo em trilhas. Nelas é possível apreciar as belas paisagens 

do Pampa e aprender um pouco da história do povo dessa região. Em seus 

relatos, há referência de que na fazenda existiu a parada Cerros Verdes, de 

uma antiga linha férrea entre Sant‟Ana do Livramento e São Sebastião, a qual 

poderia ser retomada, compondo, com a próxima parada do Cerro Palomas, 

um roteiro turístico entre as propriedades rurais, as vinícolas e a sede do 

município. 

 As políticas públicas que visam a distribuição de tickets para compras 

realizadas nas feiras locais de produtores rurais, tem como principal objetivo 

estimular o consumo de produtos orgânicos locais e a compra em feiras locais, 

incentivando a alimentação saudável e apoiando a agricultura familiar. Os 

municípios que possuem estas iniciativas, são: Bom Retiro do Sul, São José do 

Herval e Vale Verde. 

 Segundo Sarto (2016) as feiras agroecológicas necessitam de políticas 

públicas que qualifiquem as que já existem e criem novas feiras em locais que 

ainda não têm. Apoiar essas feiras significa apoiar a comercialização, o 

abastecimento alimentar e os benefícios que essas trazem, como a 

recuperação e conservação dos solos, da água, da vegetação nativa, a 

valorização da mulher e do homem do campo, a geração de trabalho e renda, a 

saúde das pessoas que produzem e consomem, entre outros. Por isso a 
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importância de colaborar com iniciativas que criam ações concretas que 

ajudam esses trabalhadores familiares a levar comida do campo para a cidade. 

 A alimentação escolar é outro eixo temático das iniciativas municipais de 

fomento à agroecologia, visam principalmente a obrigatoriedade da inclusão de 

alimentos que sejam produzidos de maneira orgânica na merenda escolar, 

promovendo uma alimentação saudável e adequada aos estudantes das 

escolas municipais. Os municípios que contam com esta iniciativa, são: 

Cacique Doble, Encantado, Gravataí, Ipê, Itati, Lajeado, Porto Alegre e Viamão. 

 Segundo o FNDE (2009) a conexão entre a agricultura familiar e a 

alimentação escolar fundamenta-se nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 

11.947/2009, que dispõe ao emprego da alimentação saudável e adequada, 

compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, 

as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e, ao apoio ao 

desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros 

alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela 

agricultura familiar. 

 A aquisição da agricultura familiar para a alimentação escolar está 

regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015, que 

dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação 

básica no âmbito do PNAE. Com base na Resolução supracitada, a 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 

CGPAE/FNDE elaborou o Manual de Aquisição de Produtos da Agricultura 

Familiar para a Alimentação Escolar, que tem como objetivo apresentar o 

passo-a-passo do processo de aquisição da agricultura familiar. 

 O fomento à produção de alimentos orgânicos, tem como principal 

objetivo valorizar a agricultura familiar e incentivar a produção alimentos 

orgânicos e agroecológicos nos municípios, além de, promover ações que 

fortaleçam a transição agroecológica, da produção orgânica e de base 

agroecológica. Os municípios que apresentam iniciativas de fomento à 

produção, são: Erechim, Nova Santa Rita, Nova Xingu, Pelotas e Santa Clara 

do Sul. 

 Além da importância que os alimentos orgânicos possuem na saúde, na 

qualidade de vida, são muitas as vantagens da agricultura orgânica, entre elas 

estão a proteção dos recursos hídricos e mananciais, conservação dos solos, 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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fauna e flora, como também a possibilidade da garantias de ganhos, com a 

diversificação das culturas consorciadas, ajudando ainda os pequenos 

agricultores familiares que têm na terra a sua única forma de sustento, 

mantendo o solo fértil por muitos anos, o cultivo orgânico prende o homem a 

terra evitando o êxodo rural, onde irá produzir alimentos isentos de 

contaminantes químicos (SOUSA, 2016). 

 As iniciativas municipais que são voltadas a Assistência Técnica e 

Extensão Rural, tem como principal objetivo o apoio técnico aos agricultores 

familiares municipais, incentivando e auxiliando na migração dos produtores 

para a agricultura agroecológica. Os municípios que contam com esta iniciativa, 

são: Aratiba, Farroupilha, Garibaldi, Itatiba do Sul, Morro Redondo, Nova Prata, 

São Francisco de Paula, Santo Antônio da Patrulha e Veranópolis. 

 A Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, tem um papel muito 

importante para o fortalecimento da agricultura familiar, o Brasil cresceu muito 

nesta modalidade de prestação de serviço, mas ainda há muito o que ser 

aprimorado, sua tamanha importância esta regulamentado na Lei n°12.188, de 

11 de janeiro de 2010, que define Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

da seguinte forma: serviço de educação não formal de caráter continuado, no 

meio rural, que promove o processo de gestão, produção, beneficiamento e 

comercialização das atividades e dos serviços agropecuários, inclusive das 

atividades agro extrativas, florestais e artesanais (BRASIL, 2010). 

 A agricultura urbana e periurbana, consiste no reaproveitamento de 

terrenos baldios municipais, espaços urbanos inutilizados, espaços escolares 

vazios promovendo a implantação de hortas comunitárias para cultivo de 

alimentos orgânicos, beneficiando a população em geral. Os municípios que 

possuem esta iniciativa, são: Estrela, São Leopoldo e Santo Ângelo. 

 A importância da produção orgânica em hortas em espaços urbanos e 

escolares, segundo Silva (2011) ao ter como objetivo primeiro a produção de 

alimento, possibilita a manutenção do vínculo humano ao ambiente natural, 

cultural e social. Porém, a evolução da agricultura, ao se caracterizar pelo 

desenvolvimento de técnicas que permitem a manipulação do ambiente natural, 

tem assinalado o alheamento a esse mesmo ambiente. O atual modelo 

agroalimentar promove um distanciamento entre o comensal e as etapas de 
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produção do alimento e suas implicações ambientais, dificultando, 

especialmente no meio urbano, o entendimento do contexto. 

 O incentivo à aquisição de alimentos oriundos da agricultura familiar, 

visa estimular a população a consumir alimentos orgânicos que provenham de 

agricultores locais, estabelecendo uma alimentação mais saudável e 

promovendo o desenvolvimento local, através de feiras locais de agricultura 

familiar. Esta iniciativa está presente em municípios como: Chiapetta, Imbé e 

Três Arroios. 

 Em termos de valor de produção, os dados do Censo Agropecuário 

(2017) indicam que a produção da agricultura familiar gerou receita de 106,5 

bilhões de reais (23%) enquanto a geração de receita da agricultura não 

familiar foi de 355,9 bilhões de reais (77%), e que 76,8% dos 5,073 milhões de 

estabelecimentos rurais do Brasil foram caracterizados como pertencentes à 

agricultura familiar, os dados demonstram a relevância econômica e social da 

agricultura familiar no Brasil.  

 Além disso, a agricultura familiar tem se tornado cada vez mais evidente 

no espaço rural, graças, em parte, ao apoio recebido em termos de políticas 

públicas. A continuidade desse apoio tenderá a viabilizar esse segmento como 

um dos mais aptos e capazes de abastecer mercados, de sustentar a 

biodiversidade e de prover necessidades elementares, como alimento e 

trabalho, para um número considerável de pessoas pelo interior do País, e 

indicando também que a agricultura familiar pode se integrar às cadeias 

agroindustriais mais dinâmicas existentes no País ou criar novos sistemas, 

entendendo que a melhor estratégia de desenvolvimento é preparar os 

agricultores familiares para competir de forma sustentável nos mercados 

globalizados, capacitá-los a aproveitar as oportunidades criadas nesses 

mercados, investir na potencialidade das vantagens e na redução das 

desvantagens competitivas próprias da agricultura familiar (PANZUTTI, 2015). 

A educação do campo e em agroecologia, visa levar o conhecimento dos 

princípios básicos da agroecologia para as famílias que residem no meio rural, 

além disso, segundo Teles et al. (2018) é possível reestabelecer a agroecologia 

como ferramenta de valorização cultura e social para os agricultores da base 

familiar, assentados da reforma agrária, índios e quilombolas. Os municípios 
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que possuem iniciativas de educação no campo focados em agroecologia, são: 

Caxias e Três de Maio. 

A compostagem de resíduos orgânicos, também é considerada uma 

iniciativa que caracteriza um município como agroecológico, pois segundo 

Mello--Peixoto et al. (2014) transforma restos de culturas e materiais orgânicos 

em adubo de alto valor biológico, promovendo a produção de alimento de maior 

qualidade. Além disso, possibilita maior lucro financeiro, a partir de uma fonte 

que antes era ignorada, diminuindo custos com adubação e fertirrigação. Os 

municípios que contam com este tipo de iniciativa, são: Dois Irmãos e 

Sapiranga. 

Além de todos eixos temáticos apresentados, a certificação dos 

alimentos orgânicos também consta como uma iniciativa municipal de fomento 

à agroecologia, tendo em vista que, para comercialização legal desses 

produtos é necessário certificar os produtos orgânicos, visando conquistar 

maior credibilidade dos consumidores e conferir maior transparência às 

práticas e aos princípios utilizados na produção orgânica. A certificação é 

outorgada por diferentes instituições no país, as quais possuem normas 

específicas para a concessão do seu selo de garantia Comparados com os 

demais alimentos disponíveis no mercado, os produtos orgânicos representam 

uma pequena porcentagem das preferências do consumidor, porém, a 

agricultura orgânica tem contribuído para a fixação do homem no campo além 

de melhorar a renda de produtores familiares anteriormente excluídos 

(CAMPANHOLA, 2001). 

 O município de Santana do Livramento não possui ainda nenhuma 

política pública voltada à agroecologia e à valorização da agricultura familiar, 

porém, tendo em vista que o município conta com um expressivo número de 

agricultores familiares, sendo que diversos deles produzem com base nos 

princípios agroecológicos, possuindo feiras locais de produtos oriundos da 

agricultura orgânica e familiar, os órgãos e instituições municipais poderiam 

instituir também uma legislação ligada aos municípios agroecológicos. 

 Com isso, toda a população seria beneficiada, melhorando a qualidade 

de vida através dos produtos que são produzidos pelos agricultores familiares 

locais, interligando instituições pelo objetivo comum de estimular o consumo de 

produtos orgânicos e a melhoria da qualidade de vida. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir deste estudo sobre o fomento à agricultura de bases 

agroecológicas, foi possível concluir que são iniciativas de extrema importância 

para o desenvolvimento local, através do mapeamento dos municípios que 

possuem políticas que valorizam a agricultura familiar local, no Rio Grande do 

Sul. 

A identificação dos arranjos institucionais que integram às iniciativas, 

permite que diferentes instituições participem e invistam na execução das 

iniciativas locais de incentivo à agroecologia, além de adaptar-se a diferentes 

contextos e ampliando a participação da sociedade civil neste processo, 

representando um imperativo necessário para o estabelecimento destes 

dispositivos. 

A análise também permitiu identificar que cada município é capaz de 

exercer uma diferente política pública, levando em conta, seu potencial em 

âmbito local, e, além disso, averiguando os obstáculos presentes nesse 

processo de desenvolvimento e criação de políticas públicas municipais de 

fomento à agroecologia.  

Com isso, salienta-se a importância destes incentivos para a promoção 

da agroecologia, visando uma alimentação saudável, desenvolvendo projetos 

que ampliem o conhecimento da população sobre a importância da 

agroecologia na qualidade de vida, e com isso, favorecendo o desenvolvimento 

de propriedades rurais locais, aumentando a renda de produtores familiares, 

aumentando o consumo de alimentos locais e orgânicos de qualidade e, 

promovendo o desenvolvimento local. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Imagem e endereço do site onde consta a relação completa 

dos Municípios Agroecológicos. 

 

 

 

Link da página para acessar dados sobre Municípios Agroecológicos: 

https://agroecologia.org.br/ 

 

https://agroecologia.org.br/

