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ÁREA TEMÁTICA 

Desenvolvimento Regional. 

 

PÚBLICO ALVO 

Agricultores familiares da Região Central do Rio Grande do Sul (2.000 famílias). 

 

RESUMO 

O sistema de abastecimento agroalimentar é dominado por poucas empresas, principalmente organizações de 

outras nacionalidades e com pouco vínculo com os agentes locais. Por outro lado, vive-se um movimento em torno 

de valorização de questões como a segurança alimentar, soberania, identidade, preservação do meio ambiente, 

dentre outros. Destaca-se o papel que o local vem tomando, seja na produção, seja no consumo dos alimentos. O 

objetivo geral desta pesquisa é mapear, descrever, tipificar e analisar a dinâmica dos mercados agroalimentares na 

região Central do Rio Grande do Sul, e seu papel no abastecimento do sistema agroalimentar local. Busca-se um 

levantamento de dados sobre a quantidade de agricultores envolvidos na produção de frutas e hortaliças, os 

mercados envolvidos, as distâncias percorridas dos alimentos e os processos a partir dos quais a produção de frutas 

e hortaliças se instituiu na região ao longo dos anos. A metodologia é de estudo de caso, com procedimentos 

baseados na aplicação de questionários, entrevistas e pesquisas bibliográficas e documentais. A pesquisa se 

configura por uma análise quantitativa de dados, mas também qualitativa, utilizando-se para tanto os softwares 

SPSS e MAXQDA, respectivamente. Espera-se ter como resultados uma maior compreensão do sistema 

agroalimentar local, bem como contribuir com informações acadêmicas para outros trabalhos envolvidos com a 

temática, mas também para auxiliar na construção de políticas regulatórias para esses mercados.  
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1 CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A discussão em torno do abastecimento alimentar tem se tornado relevante nos últimos anos, 

muito em face da forma como foi se organizando esse processo, o qual demonstra evidências 

que ainda é uma questão por ser equacionada (MALUF; LUZ, 2017). Para os autores, esse 

abastecimento das localidades se dá na forma da interação entre sistemas alimentares com 

distintas escalas (global, nacional, territorial e local). Vive- se a era da monopolização do 

território (DICKEN, 2011), com poucas empresas globais, monopolizando a comercialização 

de uma grande parte dos alimentos, e promovendo a complexidade e o alongamento dos 

circuitos agroalimentares. Baud e Durand (2012) mostraram que as vendas das 10 maiores 

companhias varejistas distribuidoras de alimentos do mundo cresceram entre 1990 e 2007 

aproximadamente 550%, destacando as fusões entre empresas, abertura de novas lojas em 

países em desenvolvimento, concomitante com o massivo investimento estrangeiro. Essas 

grandes redes de supermercados criaram suas próprias centrais de abastecimento, exigindo 

produtos homogêneos e em larga escala, de um número cada vez mais limitado de fornecedores 

(WEGNER; BELIK, 2012). 

Souza (2009) relata que após a metade da década de 90, o input de grandes empresas varejistas 

no Brasil como é o caso da francesa Carrefour e da norte americana Wal-Mart, vem 

promovendo a reordenação do setor varejista nacional, principalmente as pequenas 

organizações, que se unem em redes para conseguir maior barganha de preços, e 

consequentemente se manterem no mercado. Ou seja, mesmos os médios estabelecimentos de 

comercialização vem fazendo sua própria reordenação, dentro do que se pode configurar como 

uma mundialização das cadeias de abastecimento.  

No que tange a frutas, legumes e verduras (FLV) o abastecimento desconectado do local tem 

sido um fenômeno interessante para os estudos agroalimentares, haja vista o aumento das 

tendências de consumo apoiados pela questão da nutrição e saúde, mas também em virtude da 

forma pela qual a oferta desses alimentos foi construída no Brasil a partir da criação das 

Centrais de Abastecimento (CEASAs). No Rio Grande do sul é significativo o papel da 

CEASA RS, pois concentra a maioria da oferta de alimentos que depois é distribuída para os 

demais municípios do Estado.  

Brandão (2011) estudando o caso de (FLV) e fazendo um recorde das cadeias de suprimentos 

adotadas pelas organizações regionais de varejo do Rio Grande do Sul, mostrou que as redes de 

varejo se abastecem em grande parte através das Centrais de Abastecimento (CEASAs). Ainda, 

mostra que a principal barreira para uma maximização do abastecimento alimentar localizado, 

está relacionado à falta da qualidade de alguns alimentos, devido ao pouco ou inexistente 

formação para produção de espécies não tradicionalmente plantadas pelos agricultores; 

insuficiência de produção devido a fatores naturais e climáticos; e problemas como 

regularidade de entrega por falta de planejamento dos agricultores. 

De um lado encontra-se a questão da disponibilidade física, relacionando com as características 

de oferta, mas também afeta a cadeia como um todo as questões de saudabilidade dos 

alimentos, as formas de produção, e quem são os produtores. Nos últimos, anos uma série de 

escândalos alimentares frequentemente divulgados pela mídia tem inquietado cada vez mais os 

consumidores, induzindo a questionar e se interessar cada vez mais sobre a procedência dos 

alimentos consumidos. A contaminação química dos alimentos, os conservantes utilizados para 

os alimentos chegarem aos pontos de comercialização, o gasto energético resultante dos 

deslocamentos, as condições de produção, os resultados sociais para aqueles que são os 

produtores, são apenas alguns desses fatores.  
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Nesse contexto, quer se destacar uma série de estudos que o Grupo Interdisciplinar de 

Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas (GIPAG) vem fazendo sobre a conjuntura do 

sistema agroalimentar voltado para compreender por meio de que mercados as FLVs chegam 

até os consumidores, dentro do que se pode nominar de abordagem dos sistemas alimentares 

descentralizados. Essa abordagem foi dada por Maluf e Luz (2017), visando compreender a 

identificação dos atores sociais e atividades correspondentes aos sistemas alimentares que 

coexistem numa determinada unidade sócio-espacial ou localidade, bem como as interações 

entre eles no abastecimento alimentar dessa localidade envolvendo relações de 

complementariedade, substituição e conflito. 

O foco de observação tem sido o âmbito territorial configurado na Região Central do Rio 

Grande do Sul, tomado como relevante para compreender as relações urbano- rural e as 

dinâmicas locais – territoriais  de abastecimento alimentar.  

A Região Central do Rio Grande do Sul, ainda mostra-se deficitária quanto ao conhecimento 

sobre o seu abastecimento alimentar, como também por meio de que mercados se organizam. 

Pouco se sabe sobre quem são os indivíduos que produzem para o abastecimento local, o 

porquê tal indivíduo atua nesse segmento, em quais mercados estão inseridos, qual a distância 

que esses percorrem para poderem comercializar seus alimentos, entre outras questões.  

O abastecimento alimentar engloba o conjunto diverso e complexo de atividades na esfera da 

circulação que mediam o acesso aos alimentos e sua produção, atividades nas quais está 

envolvida uma diversidade de atores sociais, com destaque para os agentes econômicos 

privados e organismos de Estado (MALUF; LUZ, 2017). Os mercados, por sua vez, são 

processos de interação social e econômica entre diferentes indivíduos em diferentes circuitos de 

troca em oferta e requisição de produtos, que podem ser organizados de diferentes maneiras, 

conforme proposto por Schneider (2016). 

Justamente nesta perspectiva de compreender as características dos agricultores envolvidos 

com a produção de frutas e hortaliças na região Central do estado do RS e como tem sido 

organizado(s) o(s) mercado(s) para escoar a produção é que o GIPAG tem centrado seus 

esforços de pesquisa. Isso tem acontecido por meio de uma série de projetos coordenados por 

docentes de áreas diferentes mas com os resultados compartilhados. Os trabalhos são discutidos 

no conjunto, bem como o desenvolvimento das atividades de campo relacionadas. O projeto 

Sistema de Informações Geográficas para a Gestão da Fruticultura e Olericultura na Região 

Central do Estado do Rio Grande do Sul (SIE n.º 38818) tem como objetivo georreferenciar a 

fruticultura e produção de hortaliças, bem como as vias que fornecem a logística para o setor. O 

projeto Caracterização do Sistema Agroalimentar de Frutas e Hortaliças da Região Central do 

Rio Grande do Sul (Registro SIE nº 044723) é o que levanta a base de dados, buscando 

entrevistar cada um dos agricultores. O projeto Desenvolvimento de sistema Web para o 

gerenciamento do banco de dados espacial da fruticultura e da horticultura na Região Central 

do Rio Grande do Sul (SIE N. 038811) realiza a modelagem do banco de dados espacial para a 

fruticultura e horticultura. E por fim, ainda registrado nesse ano, o projeto o Uso de Recursos 

da Tecnologia da Informação para coleta, disponibilização e análise de dados de pequenas 

propriedades rurais envolvidas com Fruticultura e Horticultura na Região Central do Rio 

Grande do Sul (SIE N. 050143), buscará criar sistemas de interface de dados para que possam 

ser consultados por outros agentes, mas também construir ferramentas para apoiar os projetos 

de extensão, especialmente com dados de comercialização. 

Os resultados até então alcançados já nos permitem inferir a importância da agricultura familiar 

e dos canais de comercialização por esta praticada no acesso a uma alimentação mais segura e 

no restabelecimento dos vínculos na relação entre produção e consumo.  
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Importante mencionar que tal reconexão ampara-se nas ligações entre quem produz e quem 

consome os alimentos, estruturadas por relações de confiança, reciprocidade e transparência, de 

modo que os primeiros sabem de onde vem a comida, como foi produzida, por quem e quais 

significados carregam (SILVA, 2016). A reconexão pode acontecer por relocalização, quando a 

valorização dos alimentos ocorrem em função da proteção dos recursos locais em regiões 

menos desenvolvidas para superar as barreiras estruturais e minimizar o impacto da 

deslocalização dos alimentos. 

O GIPAG é um grupo constituído por pesquisadores de formação multidisciplinar, abarcando 

as áreas de geoprocessamento, extensão rural, sociologia, informática e administração, 

instituído no ano de 2014 e certificado pelo CNPq em dezembro de 2016.  O grupo atua nas 

questões alimentares e no abastecimento, em uma relação direta com o espaço físico, 

analisando as questões inerentes a este campo do conhecimento. Para tanto três linhas de 

pesquisa são orientadoras das atividades desenvolvidas por meio de projetos de pesquisa, 

ensino e extensão: Agricultura Familiar e Desenvolvimento Territorial; Banco de Dados; e 

Desenvolvimento de Aplicações em Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

Este projeto consiste em uma importante frente de trabalho do GIPAG, o qual envolve três 

fases distintas, mas que dialogam entre si: 1) Identificação e georreferenciamento dos 

fruticultores e olericultores; 2) Aplicação de um questionário com questões fechadas para o 

conjunto de agricultores que constituem o sistema produtivo de frutas e hortaliças; 3) 

Composição de um banco de dados em formato web para consulta sobre o sistema produtivo. 

O trabalho que este projeto engloba é de bastante fôlego e com uma perspectiva de vários anos 

de desenvolvimento, uma vez que se trata de uma atividade que permite muitas informações de 

como se organiza o sistema agroalimentar. Ao voltar-se para a região Central do estado do Rio 

Grande do Sul, que contempla 35 municípios, conforme descreve Miola et al (2015), estima-se 

que o número de estabelecimentos passará de 1000. Atualmente já foram gerreferenciados 999 

estabelecimentos produtores em todos os municípios da região Central, com aplicação de 

questionário completo em 510 estabelecimento, contemplando 15 municípios. O mapa abaixo 

permite visualizar a quantidade de pontos georreferenciados.  
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Figura 01: Mapa de fruticultores e olericultores georreferenciados na Região Central do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

 

 

O projeto se orienta pela seguinte pergunta de pesquisa: Quais as origens e como se organiza o 

sistema de abastecimento de frutas e hortaliças na Região Central do Rio Grande do Sul? 

Justifica-se a pesquisa pela necessidade da compreensão dos canais locais de provimento, uma 

vez que abrange questões relacionadas a segurança alimentar, mas também sociais, 

econômicas, políticas e ambientais. Em momentos em que se vive uma crise alimentar 

generalizada em termos de confiança em relação aos alimentos consumidos, surgem 

oportunidades principalmente para os mercados de proximidade. Esses mercados têm a ver com 

a produção em menor escala, especialmente produzida por agricultores familiares. Nesse 

contexto este projeto também tem por finalidade compreender o setor agroalimentar local e 

buscar respostas para esse público, podendo trazer resultados para formação de políticas 

públicas, ações regulatórias e ainda replicação para outras realidades. Certamente o Colégio 

Politécnico, na medida em que apresenta cursos relacionados a área da agropecuária, da gestão 

e do processamento de dados tem uma responsabilidade em trazer respostas para essas 

questões. De outra parte, nos mantemos como um dos poucos grupos que vem trabalhando 

nessa temática dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Por fim cabe destacar que este 

projeto encontra-se aprovado na Plataforma Brasil, inscrito com número CAAE 

71091717.6.0000.5346. Sua execução depende fundamentalmente de uma equipe de alunos que 

façam o trabalho de campo, para o que solicitamos 3 bolsistas. Esses 3 são também aqueles que 

coletam dados para outros projetos, já que essas informações ficam em uma base de dados 

compartilhada pelos integrantes do GIPAG, permitindo o envolvimento de outros projetos. 

Importante destacar o nível de parcerias atingidas para o desenvolvimento das atividades, 

dentre os quais aquelas com organizações da região Central, tais como a Emater/RS-ASCAR e 

os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, como demonstram declarações de apoio ao projeto 

constantes no Anexo I e II, respectivamente.  
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Foram também estabelecidas parcerias com pesquisadores de outras instituições. Neste sentido, 

cumpre mencionar que o grupo está desenvolvendo um projeto aprovado no Edital da 

FAPERGS em parceria com o Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Rural (GEPAD) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

Mais recentemente, uma proposta desenvolvida em conjunto com pesquisadores de outras 

unidades da UFSM vinculados ao Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão – UFSM 

Silveira Martins foi aprovada no Edital de internacionalização CAPES PRINT, o que abre uma 

importante perspectiva para a internacionalização das ações do GIPAG.  

Assim, é possível vislumbrar uma oportunidade para estudos sobre o abastecimento e a 

relocalização alimentar na Região Central do Rio Grande do Sul. O GIPAG vem fortalecendo 

compartilhando esses conhecimentos, seja com a comunidade científica, seja com a 

comunidade regional. Uma amostra disso são uma série de trabalhos apresentados em 

congressos somente no ano de 2018, conforme pode ser atestado pelo Anexo III. A outra foi a 

realização do I Worshop de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas, realizado em 

dezembro de 2017, conforme pode ser conferido pelo convite, constante no Anexo IV. Por tudo 

isso, que acredita-se que seja um projeto importante e que precisa ter continuidade. 

 

2. OBJETIVOS 

Geral: Mapear, descrever, tipificar e analisar a dinâmica dos mercados agroalimentares na 

região Central do Rio Grande do Sul, e seu papel no abastecimento do sistema agroalimentar 

local. 

 

Específicos: 

1) Quantificar o número de agricultores envolvidos e a produção de frutas e hortaliças na 

Região Central do Rio Grande do Sul; 

2) Elaborar um mapeamento e ampliar o conhecimento sobre a diversidade dos mercados 

agroalimentares de frutas e hortaliças na Região Central do Rio Grande do Sul;  

3) Compreender por meio de indicadores e variáveis sociais e econômica o perfil dos 

envolvidos com a produção de frutas e hortaliças na região Central do Rio Grande do Sul;  

4) Realizar análises socioeconômicas e sociológicas para compreender os mecanismos de 

regulação e controle dos atores e agentes que participam dos mercados. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva nos municípios que compõem a 

Região Central do Rio Grande do Sul. Tal região foi escolhida em função da relação da 

Universidade Federal de Santa Maria com ela, mas também por constituir um importante 

mercado consumidor de frutas e hortaliças, historicamente dependente da produção da CEASA 

RS. Segundo dados do IBGE (2016) a Região Central possui um número de aproximadamente 

603.031 pessoas. Ainda mais, através da leitura de estudos já realizados por Silva et al. (2009), 

Souza (2009), Balem (2015), Silva (2016) e Dutra (2017), sabe-se que existe uma 

comercialização de grande parte da produção eminente baseada em circuitos curtos.  

O projeto parte dos estudos que já vem sendo realizados pelo GIPAG. Dessa forma caracteriza-

se por uma decisão intencional em torno da Região Central do Rio Grande do Sul. A região é a 
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unidade principal de pesquisa, a partir do qual diferentes municípios apresentam peculiaridades 

específicas em como se organizam na produção e comercialização de frutas e hortaliças 

(subunidades). A atenção, mesmo estando na unidade principal, é dirigida também para as 

subunidades associadas, como nomina Yin (2010), um projeto de estudo de caso integrado.  

O método de pesquisa pode ser considerado abrangente em função das várias atividades que 

são desenvolvidas, já demonstrada no projeto. Além dos questionários com questões fechadas, 

exige consultas a fontes documentais e bibliográficas (Pesquisa bibliográfica e documental), 

mas também entrevistas a informantes-chave e observação direta. A triangulação de pesquisa se 

torna importante por reunir informações, com origem em mais do que uma evidência.  

Todos os dados quantitativos são digitados em um banco de dados preparado especificamente 

para esse projeto. Daí que para a análise de dados destaca-se a metodologia quantitativa, 

principalmente quando for relacionada a caracterização da fruticultura e da produção de 

hortaliças. Para tanto é utilizado o software SPSS Statistics Versão 22.0, conforme 

recomendado por Bruni (2012). O software permite compreender o comportamento das 

variáveis em termos de elementos observados, através de distribuição de frequências e medidas 

percentuais, mas também por outras medidas de comportamento.  

Para a fase de pesquisa qualitativa as entrevistas serão transcritas de forma integral, bem como 

as observações registradas no diário de campo, para ser inseridos no software MAXQDA 

versão 12. Esse software permite facilitar que as frases registradas na coleta de dados sejam 

organizadas por tema. A seleção do excerto de cada texto é uma decisão do pesquisador em 

uma lógica de descoberta.  

A partir dessas duas formas de análise é que se formam os eixos interpretativos que 

organizaram a narrativa e orientaram a redação final dos conhecimentos produzidos por esse 

projeto de pesquisa, os quais serão organizados na forma de resumos, papers e artigos para 

comunidade científica a ser publicados em eventos de ensino, pesquisa e extensão. Todo o 

andamento do projeto será acompanhado por reuniões periódicas com o grupo de pesquisa. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS  

Espera-se ao final do projeto ter os seguintes resultados: 

1) Armazenamento de dados em um banco de dados georreferenciados o qual contemple o 

conjunto de produtores de frutas e hortaliças da Região Central do Rio Grande do Sul;  

2) Identificação do número de agricultores envolvidos na produção de frutas e hortaliças na 

região. Para este ano se projeta atingir dez municípios da Região Central;  

3) Quantificação do total produzido de frutas e hortaliças localmente, bem como avaliar as 

potencialidades que ainda podem ser exploradas;  

4) Identificação e descrição dos mercados a partir dos quais acontece a comercialização de 

frutas e hortaliças na Região Central;  

5) Ampliação e aprofundamento sobre os mercados agroalimentares nos quais estão inseridos 

os produtores de frutas e hortaliças da Região Central do Rio Grande do Sul; 

6) Mapeamento das vias de transporte dos alimentos, bem como a mensuração da distância 

percorrida dos alimentos até os consumidores;  
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7) Geração de informações para participação em eventos, bem como material informativo para 

organizações de ensino, pesquisa, e outras organizações de assistência técnica e extensão rural 

da região etc.;  
8) Escrever e publicar um livro com o que foi produzido de informações desses anos. 
 

 

5. FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada por meio de conversas verbais com os agentes envolvidos, reuniões da equipe 

executora, agricultores e bolsistas, mas também com aplicações de pesquisas e consultas a documentos do 

projeto.  

 

6. CRONOGRAMA 

Atividades 
Meses 

J F M A M J J A S O N D 

Atualização da metodologia de pesquisa   █ █         

Revisão e atualização do banco de dados dos 

questionários já aplicados. 
  

█ █ █ █ █ 
     

Articulação das parcerias   █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Construção de agendas de campo   █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Aplicação de questionários aos agricultores 

georreferenciados 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Acompanhamento às formas de 

comercialização 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Estudos sobre o tema de pesquisa     █ █ █ █ █ █ █  

Análise dos dados por meio de análise 

estatística descritiva 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Análise dos dados por meio de estatística 

inferencial 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Produzir materiais para os municípios   █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Produzir resumos, papers e artigos para 

divulgação dos estudos 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

Participação de eventos na temática em 

estudo 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █  

Desenvolvimento de atividades de gestão e 

avaliação do projeto 
  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ 

 

7. ORÇAMENTO 

O projeto de extensão prevê para sua realização os recursos conforme planilha gerada no 

Sistema de Demandas em Projetos do Politécnico. O essencial são recursos para três bolsistas, 

os quais desenvolverão as atividades descritas no plano de atividades, recursos para materiais 

gráficos e para publicação de um livro. 
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Anexo I - Declaração de apoio ao projeto, realizada pelo Escritório Municipal da Emater/RS-

ASCAR Santa Maria. 
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Anexo II - Declaração de apoio ao projeto, realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Santa Maria. 
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Anexo III: Trabalhos científicos submetidos e apresentados em eventos no ano de 2018. 

 

3ª Conferência Alimentar Agricultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas: 

Setembro de 2018 

1) Título: É dia de fazer feira na universidade: análise do perfil do consumidor da Polifeira - 

UFSM 

Autores: Suzimary Specht, Mylla Trisha Mello Souza, Roni Blume, Marta Von Ende 

2) Título: A oferta de frutas e legumes em restaurantes de Santa Maria, Rio Grande do Sul 

Autores: Humberto Davi Zen, Janaína Balk Brandão, Raquel Breitenbach 

3) Título: Estudo comparativo dos canais de comercialização de frutas e hortaliças de 

municípios do Vale do Jaguari-RS 

Autores: Jaqueline Menezes Dias, Gustavo Pinto da Silva, Marinêz da Silva. 

4) Título: A produção orgânica de frutas e hortaliças e o relacionamento com os mercados no 

Município de Agudo (RS) 

Autores: Flávia Zancan, Marta Von Ende, Daniel Lichtnow, Jéssica Rodrigues da Silva  

5) Título: Atributos de credibilidade e comportamento do consumidor nos mercados de 

agricultores 

Autor: Humberto Davi Zen 

6) Título: Polifeira do agricultor: um espaço para reconexão alimentar da UFSM, no município 

e na região. 

Autores: Janaina Cruz, Jéssica Rodrigues Hazael S.   de Almeida e Gustavo Pinto da Silva 

7) Título: Feirão da Gare: Uma nova perspectiva para a reterritorialização do sistema 

agroalimentar 

Autores: Mylla Trisha Mello Souza, Janice dos Santos Villanova, Gustavo Pinto da Silva e 

Rodrigo Menna Barreto. 

 

56º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 

1) Análise dos mercados agroalimentares de frutas, legumes e verduras (FLV) do COREDE 

Vale do Jaguari (RS)  

Autores: Eduardo Gilvan Dutra; Sibele Vasconcelos de Oliveira; Rita Ines Paetzhold Pauli; 

Gustavo Pinto da Silva 

2) Análise Estratégica da Competitividade de Hortaliças Hidropônicas no Brasil 

Autores: Janaina Balk Brandão; Humberto Davi Zen; Gustavo Pinto da Silva 

3) Mercados de frutas e hortaliças dos agricultores familiares de Santiago – RS 
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Autores: Flávia Zancan; Marta Von Ende; Daniel Lichtnow; Gustavo Pinto da Silva.  

 

33ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM  - JAI 

1) A produção de frutas e hortaliças e os mercado em municípios da Região Central do RS 

Autores: Jaqueline Menezes Dias; Gustavo Pinto da Silva; Marinêz da Silva 

2) Título: Fatores de escolhas para a participação em canais de comercialização do mercado de 

proximidade de frutas e hortaliças. 

Autores: Jéssica Rodrigues da Silva, Gustavo Pinto da Silva. 

 

I Simpósio Nacional de Geografia e Gestão Territorial  

1) Análise dos condicionantes de distribuição espacial de produtores de frutas, legumes e 

verduras na Região Central do Rio Grande Do Sul 

Autores: Andressa Garcia Fontana, Alessandro Carvalho Miola, Ricardo Vieira da Silva. 
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Anexo IV – Convite do I Workshop de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas. 

 

 
 

 
 


