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RESUMO 

Encruzilhada do Sul foi um dos municípios selecionados pelo Programa de Pesquisa 
Interdisciplinar, do PGDR/UFRGS, para realizar sua investigação sobre a decadência 
econômica da “Metade Sul” do Rio Grande do Sul. No estudo de sua herança “sesmeira-
pecuarista”, constata-se que essa em muito pautou as históricas e atuais relações existentes 
entre pequenos e grandes produtores rurais na ocupação de seu espaço. Com uma herança 
“sesmeira-pecuarista”, constata-se que essa em muito pautou as históricas e atuais relações 
existentes entre pequenos e grandes produtores rurais na ocupação desse espaço. O presente 
artigo tem por objetivo analisar a evolução e a diferenciação das estruturas social e produtiva 
do município, fazendo uma reflexão sobre sua história, suas capacidades ambientais e o seu 
desenvolvimento em si, através de uma abordagem voltada aos sistemas agrários. 
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1. INTRODUÇÃO 

A “Metade Sul”, mesorregião geográfica do Estado do Rio Grande do Sul, sofreu, em 
termos gerais, um processo de baixo crescimento econômico, com enfraquecimento do 
dinamismo produtivo, e uma estagnação social em relação às demais regiões gaúchas. As 
evidências dessa relativa decadência são decorrentes, em especial, da situação experimentada 
pelos principais setores produtivos como a pecuária de corte extensiva, a orizicultura e o setor 
agroindustrial tradicional (conservas e carnes), e seus reflexos sobre o desemprego, sobre a 
perda de recursos para investimentos sociais e sobre a perda relativa do poder dos políticos 
locais frente ao Estado e a União. 

Incluído nessa região e, conseqüentemente, nesse processo, Encruzilhada do Sul foi 
um dos municípios selecionados pelo Programa de Pesquisa Interdisciplinar (PROINTER)1, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para realizar sua investigação. 
Através desse programa, constatou-se que o local apresenta uma situação demográfica de 
significativo êxodo rural, decorrência da dificuldade que certos grupos de agricultores locais 
enfrentam ao assegurar sua reprodução social e material (PGDR, 2003). O projeto ainda 
aponta que diversas iniciativas têm sido propostas por órgãos públicos para reverter este 
processo, todavia sem uma análise aprofundada da realidade local e da complexidade das 
relações entre os vários fatores envolvidos no surgimento dos ditos “problemas” (PGDR, 
2001; PGDR, 2003).  

Encruzilhada do Sul apresenta uma vasta extensão geográfica (3.438,5km2), 13a maior 
entre os municípios gaúchos, com uma elevada diversidade social em seu interior, tendo 

                                            
1 O Programa de Pesquisa Interdisciplinar (PROINTER) é desenvolvido pelo Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Rural (PGDR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em parceria com 
diversas outras entidades do Brasil e do exterior, sendo esse um programa voltado ao desenvolvimento de 
pesquisas, de cunho multi e interdisciplinar, sobre a problemática rural na Região Sul do Rio Grande do Sul. 
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também uma grande importância histórica e cultural, para a “Metade Sul” assim como para o 
Estado do Rio Grande do Sul, em decorrência de sua localização2 e de seu sistema produtivo 
predominante, baseado na pecuária. No estudo de sua herança “sesmeira-pecuarista”, 
constata-se que essa em muito pautou as históricas e atuais relações existentes entre pequenos 
e grandes produtores rurais na ocupação de seu espaço. 

O presente artigo tem por objetivo analisar a evolução e a diferenciação das estruturas 
social e produtiva, com suas interações dentro do ambiente no qual estão inseridas, fazendo 
uma reflexão sobre a história de Encruzilhada do Sul, suas capacidades ambientais e o seu 
desenvolvimento em si. Este tipo de estudo visa conhecer as reais características físicas e 
socioeconômicas, os conflitos no uso dos recursos e a necessidade de adaptação de novos 
grupamentos econômico-sociais oriundos de outros sistemas distintos. 
 
2. METODOLOGIA 

No enfoque gradualista das mudanças sociais, North (1990) enfatiza que a explicação 
das causas para o desenvolvimento possui um caráter histórico e evolutivo. Há, ao longo do 
tempo e segundo o autor, escolhas políticas e econômicas que oferecem alternativas reais, 
ligadas ao processo de decisões, para o futuro de uma sociedade. No entanto, uma vez 
escolhido o caminho de desenvolvimento “the network externalities, the learning process of 
organizations, and the historically derived subjective modeling of the issues reinforce the 
course” (p. 99). 

A análise da formação histórica do espaço geográfico aqui descrita baseia-se na teoria 
dos sistemas agrários3. Esta teoria, proposta por Mazoyer & Roudart (2001), é concebida 
como o instrumento que permite a apreensão da complexidade e a percepção das 
transformações históricas e da diversidade geográfica das agriculturas humanas nos mais 
diversos espaços globais. Analisar e conceder a agricultura praticada num momento e espaço 
determinados consiste em decompô-la em dois subsistemas principais, o “ecossistema 
cultivado” e o “ecossistema social produtivo”, além de estudar a organização e o 
funcionamento de cada um destes e suas inter-relações (MAZOYER & ROUDART, 2001). 

Na aproximação com a área de estudo, foi realizado um levantamento de documentos 
históricos, estatísticos e cartográficos do município e do Estado, resgatando informações 
referentes à organização e à composição social, formas de produção e manejo agrícola e 
limites do espaço geográfico, todos estes inseridos num eixo temporal. As informações 
obtidas foram levantadas através de entrevistas com lideranças locais e de documentos 
resgatados nas seguintes entidades: Associação Rio-Grandense de Empreendimentos e 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS), Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 
Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul, Museu Histórico Municipal de Encruzilhada do 
Sul, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema de Bibliotecas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

A diversidade local do modo de exploração dos agroecossistemas é explicada através 
da história das transformações ecológicas, das relações sociais e das técnicas agrícolas 
praticadas. A identificação dos sistemas agrários que evoluíram e se sucederam ao longo do 
tempo são caracterizados pelos seguintes aspectos: exploração do ecossistema natural e do 
ecossistema cultivado, meios de produção (plantas, culturas, instrumentos, equipamentos, 
                                            
2 Encruzilhada do Sul situa-se a 30º 32’ 25” de latitude Sul e 52º 31’ 20” de longitude W. Gr. Com uma altitude 
média de 420 metros acima do nível do mar, o município está localizado, em relação ao Brasil, na Região Sul; 
em relação ao Rio Grande do Sul, na Região Sudeste; em relação à Região Sudeste, localiza-se à margem direita 
da Laguna dos Patos entre as bacias dos rios Camaquã e  Jacuí (IBGE, 1958). 
3 “Um sistema agrário é, antes de tudo, um modo de exploração do meio historicamente constituído, um sistema 
de forças de produção, um sistema técnico adaptado às condições bioclimáticas de um espaço determinado, que 
responde às condições e às necessidades sociais do momento” (MAZOYER, 1987, apud INCRA/FAO, 1999, 
p.21). 
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força de trabalho), modo de artificialização do meio, divisão social do trabalho, relações de 
troca, excedente agrícola e transição para o sistema agrário seguinte (FERREIRA, 2001). 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Análise da Paisagem e Zoneamento Agroecológico 

Com a leitura da paisagem em Encruzilhada do Sul, realizada percorrendo-se todo o 
município e parte dos municípios vizinhos, delimitou-se três zonas agroecológicas: uma zona 
correspondente a um oitavo da área municipal, compreendida entre a Planície do Rio 
Camaquã e a Encosta da Serra do Sudeste; e outras duas zonas localizadas na Serra do 
Sudeste, separadas por uma região de campo, uma ocupando aproximadamente 35% do 
espaço municipal, e outra de mata, ocupando a metade do município. Estas zonas são 
representadas na mapa ilustrativo a seguir. 
 

Figura 1 – Mapa ilustrativo das zonas agroecológicas em Encruzilhada do Sul/RS 

 Planície e Encosta
 Campo da Serra
 Mata da Serra

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 
 

A zona envolvendo a Planície do rio Camaquã e a Encosta da Serra caracteriza-se pela 
predominância de propriedades agrícolas entre 500ha a 2.000ha, com mão-de-obra familiar e 
principalmente contratada, cultivando culturas anuais como arroz e soja, além da criação 
pecuária extensiva de corte. A agricultura é a mais desenvolvida dentre as três regiões, com 
motomecanização e cultivo de sementes selecionadas, tendo assim os maiores ganhos de 
produtividade. A vegetação caracteriza-se pela presença de campos limpo e sujo. O solo é 
caracterizado por inundações freqüentes e propícios a culturas permanentes e à exploração da 
pastagem nativa (STRECK et al., 2002). Segundo SAA e CNPT (1999), essa zona é propícia 
ao cultivo agrícola de arroz e algumas frutas, como pêssego. 
 Na Serra, a zona de campo apresenta uma maior diversidade em termos de estrutura 
fundiária, ocorrendo três tipos de produtores: os familiares, com áreas até 200 hectares, 
produzindo culturas de subsistência, com criação de pecuária extensiva de corte e leiteira, 
além de possuírem algumas áreas para reflorestamento; com áreas maiores que 500 hectares, 
os estancieiros tradicionais são criadores de bovino de corte e ovinos, utilizando mão-de-obra 
familiar e, em menor número, contratada; e, os empresariais, geralmente provindos de outros 
municípios e regiões, dispondo de áreas entre 100 a 500 hectares utilizados para culturas 
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como uva, maçã, pêssego, melancia, e para extração de rochas, como mármore e granito. A 
agricultura caracteriza-se pela baixa motomecanização e, no caso dos produtores 
empresariais, a mão-de-obra contratada é local ou externa, dependendo da atividade. A 
vegetação natural característica é a Estepe, assim como na região da Mata, espelhando 
atualmente um “clímax de fogo”, acentuado na introdução da pecuária extensiva. Os solos 
característicos permitem, assim como na Planície, o cultivo de culturas permanentes, porém, a 
presença de uma vasta faixa de terras, com afloramento de rocha e declividade não permitem 
o cultivo continuado de culturas anuais (STRECK et al., 2002). Em relação ao clima, a zona é 
apta ao plantio de videira americana e demais frutíferas (SAA e CNPT, 1999). 

A zona da Mata caracteriza-se pela presença de agricultores familiares empobrecidos, 
alguns deles trabalhadores temporários em outras propriedades, por grandes faixas de terras 
pertencentes à indústria madeireira, voltadas ao reflorestamento de pinus e acácias, e por 
algumas áreas voltadas à extração mineral. Cabe salientar que algumas das propriedades 
rurais são quase que permanentemente inacessíveis por veículos automotores, em decorrência 
de relevo acidentado e das condições das estradas de acesso. O solo é raso e com afloramento 
de rocha em quase toda a área, sendo este próprio para exploração da vegetação natural, 
pastagens ou mata (STRECK et al., 2002). De acordo com o clima, esta zona é a única 
propensa ao plantio do milho nos meses de setembro e outubro, sendo inaptas, porém, ao 
cultivo frutas cítricas e maçã (SAA e CNPT, 1999). 

Dado esta descrição das zonas agroecológicas do município, a seção a seguir descreve 
como toda esta área de estudo foi sendo ocupada, explorada e modificada ao longo do tempo. 
 
3.2. Evolução dos Sistemas Agrários Locais 

A Serra do Sudeste foi palco de diversos momentos da trajetória histórica da ocupação 
portuguesa no Rio Grande do Sul. São fatos que influíram e marcaram a história de 
Encruzilhada do Sul, fatos que atuaram diretamente nos sistemas agrários do município e na 
sua evolução. Estes sistemas agrários estão sintetizados no quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Evolução e diferenciação dos sistemas agrários de Encruzilhada do Sul/RS 

SISTEMAS AGRÁRIOS SISTEMA AGRÁRIO 
INDÍGENA 

SISTEMA AGRÁRIO 
JESUÍTICO 

SISTEMA AGRÁRIO DE 
SESMARIAS/ 
ESTÂNCIAS 

CARACTERIZAÇÃO Até 1640 De 1640 até 1756 De 1756 até 1900 

Exploração do ecossistema 
natural e do ecossistema 
cultivado. 

Coleta, agricultura e 
pesca artesanal. 

Campo (Serra e Planície): 
Pecuária extensiva. 
Mata: coleta e agricultura. 

Campos (Serra): agricultura 
e captura de gado. 
Mata: extração. 
Planície e Encosta: pecuária 
extensiva. 

Meios de produção: 
Plantas, culturas, 
instrumentos equipamentos, 
força de trabalho. 

Milho, mandioca. 
Ferramentas manuais. 
Mão-de-obra familiar. 

Milho, mandioca, bovinos 
e coleta de erva-mate. 
Ferramentas manuais. 
Mão-de-obra familiar. 

Erva-mate, bovinos, 
madeira e trigo. 
Equipamentos de tração 
animal e manuais. 
Mão-de-obra familiar e 
escrava. 

Modo de artificialização do 
meio. 

Agricultura de 
queimadas (coivaras). 

Agricultura de queimadas 
(coivaras). 
Pastejo de animais. 

Agricultura de queimada e 
pousio. 
Pastejo de animais. 

Divisão social do trabalho. 
Tribos. 
Homens e mulheres. 

Estâncias. Proprietário (família), 
escravos e homens livres. 

Relações de troca. Autoconsumo. 
Autoconsumo. 
Escambo com outras 
estâncias e povoados. 

Comercialização de gado, 
trigo e erva-mate. 
Autoconsumo. 

Excedente agrícola.  Destinado aos Sete Povos. 

Gado e trigo via rio 
Camaquã e Laguna dos 
Patos. 
Erva-mate via terrestre pela 
Serra. 

Transição para o Sistema 
Agrário seguinte. 

Abandono das 
Reduções. 
Formação das 
Estâncias Jesuíticas. 

Guerra Guaranítica. 
Concessão das Sesmarias. 

Fim da indústria do charque. 

Abolição da escravatura. 
Cercamento das terras. 

(continua) 
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SISTEMAS AGRÁRIOS SISTEMA AGRÁRIO PRÉ-
MODERNO 

SISTEMA AGRÁRIO 
CONTEMPORÂNEO 

CARACTERIZAÇÃO De 1900 até 1950 A partir de 1950 

Exploração do ecossistema 
natural e do ecossistema 
cultivado. 

Campos (Serra): culturas do trigo, 
milho, feijão, entre outras de 
subsistência; pecuária tradicional. 
Mata: milho e feijão. 
Planície e Encosta: pecuária 
empresarial  e cultura do arroz. 

Campos (Serra): culturas do trigo, 
milho, soja, feijão, pecuária tradicional. 
Mata: extração vegetal e silvicultura. 
Planície e Encosta: pecuária 
empresarial, arroz irrigado. 

Meios de produção: 
Plantas, culturas, 
instrumentos equipamentos, 
força de trabalho. 

Trigo, milho, feijão, batata, 
fruticultura, mandioca, cana-de-açúcar; 
bovinos, ovinos; fumo. 
Serra: tração animal, mão-de-obra 
familiar. 
Mata: ferramentas manuais, mão-de-
obra familiar. 
Planície: equipamentos de tração 
animal e manual; mão-de-obra 
contratada. 

Trigo, milho, feijão, soja, fumo; 
bovinos, ovinos, suínos; madeira. 
Serra: tração animal e motomecânica, 
mão-de-obra familiar. 
Mata: ferramentas manuais, mão-de-
obra familiar. 
Planície: tração motomecânica; mão-
de-obra contratada. 

Modo de artificialização do 
meio. 

Agricultura de queimada e pousio. 
Pastejo de animais. 

Agricultura de pousio. 
Utilização de fertilizantes e 
agrotóxicos. 
Pastejo de animais. 
Cultivo de pastagens. 

Divisão social do trabalho. Proprietário (família) e trabalhadores 
contratados. 

Proprietário (família) e trabalhadores 
contratados. 

Relações de troca. Comercialização de carne, lã, trigo, 
feijão, arroz e fumo. 

Comercialização de animais e 
derivados, milho, arroz, trigo, soja 
fumo e lenha. 

Excedente agrícola. 
Gado e arroz via rio Camaquã ou 
terrestre. 
Fumo, trigo e lã via terrestre. 

Bovinos, ovinos, arroz, trigo, soja, 
milho e fumo via terrestre, pelo sul ou 
pelo norte. 

Transição para o Sistema 
Agrário seguinte. 

Revolução verde. 
Investimentos em energia elétrica, silos 
para forragem e irrigação. 
Utilização de defensivos agrícolas, 
adubos e força de tração 
motomecânica. 

(possivelmente) 
Falência de propriedades familiares. 
Assentamentos rurais. 
Melhoria das estradas. 
Investimentos em silvicultura, 
fruticultura e mineração. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2003. 
 

A seguir são colocadas algumas considerações relevantes sobre cada um destes 
períodos. 
 
3.2.1. Sistema Agrário Indígena – até 1640 – e Sistema Agrário Jesuítico – 1640 a 1756 

Referente aos índios que habitavam a região antes da chegada dos primeiros europeus 
no Rio Grande do Sul, havia os Gês-guaranizados, mais especificamente o subgrupo dos 
Arachanes, e os Mbaias, representados pela nação Charrua (ACRI, 1985). As tribos eram, em 
geral, nômades e cultivavam milho, mandioca e inhame. O preparo das lavouras consistia nas 
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queimadas, que originavam coivaras4, função exercida pelos homens; as mulheres faziam o 
plantio e a colheita dos alimentos. A técnica de cultivo era rudimentar, com o plantio direto, 
colheita e abandono da área depois de três anos, devido ao inço (SOUZA, 2001). 

Segundo Pesavento (1984), por volta de 1640, devido às expedições bandeirantes que 
tinham por finalidade o apresamento de índios para servirem de escravos5, as Reduções 
indígenas do Mampituba até o Gravataí foram sendo abandonadas, com os índios migrando 
para as terras existentes na outra margem do rio Uruguai. Com o abandono, o gado criado até 
então foi deixado para trás, pelas dificuldades de transportá-lo para além do rio Uruguai. Este 
gado acabou se reproduzindo livremente, originando um enorme rebanho vacum no Rio 
Grande do Sul, conhecido como a “Vacaria del Mar”. 

As incursões bandeirantes cessam em 1641, quando tráfico negreiro é restabelecido, 
não havendo mais a necessidade de capturar índios. Vinte anos depois os jesuítas espanhóis, 
atravessam o Rio Uruguai para catequizar os guaranis, tendo a finalidade de formar Reduções, 
com estâncias e lavouras, barrando o avanço português que partia do litoral para o interior 
(SOUZA, 2001; FLORES, 1996). Segundo Cotrim (2003), com a fundação da cidade de Rio 
Grande em 1737 os militares portugueses começaram a fazer incursões a regiões como a serra 
dos Tapes e serra do Herval, onde se insere o município de Encruzilhada do Sul. Os Tapes sob 
a direção dos jesuítas espanhóis, passaram então a formar na região uma guarda avançada 
para obstruir as incursões portuguesas às estâncias jesuíticas, que abasteciam de gado os Sete 
Povos. Nas estâncias6, praticando a pecuária extensiva, havia capelas e ranchos de índios a 
cada passo de riacho, para evitar a fuga do gado (FLORES, 1996). Porém, com uma área 
muito ampla, a estância jesuítica representava uma baixa intervenção antrópica, com poucos 
habitantes e pastejo irrelevante. A criação do gado, ocorrendo de forma praticamente livre, 
fornecia, além de carne, graxa e couro, para isso havia somente a necessidade de capturá-lo 
(COTRIM, 2003). 

Após o Tratado de Madri de 1750 que, entre suas cláusulas, concedia aos portugueses 
a antiga estância jesuítica de São Lourenço, em 1756, um exército de portugueses e espanhóis 
derrota os indígenas e expulsam os jesuítas, na chamada Guerra Guaranítica. Em decorrência, 
os Tapes deixam a região, já que a guerra destruiu moralmente as Reduções, acabando com as 
estâncias e ervais (FLORES, 1996). O objetivo do Tratado é obtido com a tomada das terras 
dos indígenas, encerrando o período do Sistema Agrário Jesuítico. 
 
3.2.2. Sistema Agrário de Sesmarias/Estâncias – 1756 a 1900 

A descoberta do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso faz com que haja uma 
ligação do extremo sul à economia colonial brasileira. A mineração necessitava de animais de 
corte e tração, que eram conseguidos no Rio Grande do Sul e transportados pelos tropeiros 
(CEEE e SECRETARIA DA CULTURA, 1998). Os tropeiros enriquecidos passaram a 
reivindicar terras para se dedicarem à criação de gado. No cruzamento de interesses entre a 
criação e o contrabando, foram concedidas terras em Sesmarias tanto a tropeiros quanto a 
soldados, por seus méritos e conquistas (PESAVENTO, 1992). As Sesmarias eram glebas de 
terra com três léguas de comprimento por uma de largura, equivalente a 13.068 hectares7 
(SOUZA, 2001). Com isso, as estâncias foram se formando sem que o panorama de conflitos 
se amainasse. “Estruturava-se uma sociedade pecuarista e militarizada, orientada pelos 

                                            
4 Termo guarani que significa terreno queimado para cultivo da terra. 
5 Entre 1636 e 1641, a ação dos bandeirantes visava o apresamento do índio para que servisse como escravo nas 
plantações da cana-de-açúcar do Nordeste e do centro da Colônia portuguesa. 
6 Toda a área pertencente ao atual município de Encruzilhada do Sul pertencia, na época, à Estância São 
Lourenço. 
7 A concessão de Sesmarias extingue-se no Brasil, por lei, em 1822 (KLIEMANN, 1986). 
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valores guerreiros, baseada na violência do mando e no exercício irrestrito da autoridade” 
(PESAVENTO, 1992, p. 13). 

A colonização do Sul do Brasil começa a ser pensada pela Coroa Portuguesa com a 
vinda de casais açorianos, objetivando a ocupação das terras e a produção de alimentos, 
alimentação das tropas e o surgimento de povoados e cidades, consolidando a ocupação do 
território. Apesar dos açorianos cultivarem em pequena escala um grande número de produtos 
(ROCHE, 1969), Kliemann (1986) aponta que o objetivo de Portugal, de instaurar núcleos de 
pequenas e médias propriedades rurais com o patrocínio à imigração, não foi atingido. Os 
colonos acabaram contribuindo para o fortalecimento do latifúndio, já que muitos 
enriqueceram com o cultivo do trigo, se tornando estancieiros, ou foram agraciados com 
terras, ao mobilizarem-se no conflito contra os “castelhanos” (PESAVENTO, 1992). Outro 
fator que auxiliou o não cumprimento do objetivo,  levantado por Rüdiger (1965, apud 
KLIEMANN, 1986), foi o isolamento desses colonos entre as terras já apossadas pela 
pecuária, que contribuiu para o empobrecimento do solo e para a baixa produtividade, 
resultando na migração destes para as cidades e na anexação de suas propriedades a dos 
estancieiros, aumentando a incidência dos grandes latifúndios. 

Em Encruzilhada, o início do assentamento dos primeiros sesmeiros ocorre em 1771, 
na Encosta do Cerro Partido, no Vale do Camaquã e no altiplano, onde hoje está edificada a 
cidade. Nos primeiros esforços de colonização do povoado, migraram para os terrenos do 
sesmeiro Antônio Machado de Bitencourt vários colonos, provenientes das ilhas dos Açores, 
de Laguna, de São Paulo e de Rio Pardo, além de indígenas provenientes das Missões (IBGE, 
1958; FLORES, 1996). Quando o regimento dos dragões instala as Guardas de Encruzilhada, 
empenhadas em rechaçar o invasor espanhol, o povoado começa a surgir no cenário da 
capitania. Em 1799, o oratório de Santa Bárbara é elevado à condição de capela da curada, 
que mais tarde é declarada filial privilegiada da Igreja do Rosário da Vila de Rio Pardo, 
constituindo um fator ponderável para o adensamento de um núcleo populacional já em 
formação (IBGE, 1958). 

Entre a população, os filhos de bandeirantes e tropeiros paulistas que se ligaram a 
mulheres índias, de colonos açorianos que perderam suas terras ficando a mercê de atividades 
agrícolas em terras devolutas ou nas estâncias, de estancieiros com mulheres escravas, de 
militares com a população civil durante conflitos pelo controle da região, de índios 
sobreviventes e aculturados e de antigos escravos libertos, que continuaram vinculados como 
agricultores à estância, dão origem a um grupo de “caboclos”. Os caboclos são agricultores 
pobres que procuram modalidades de sobrevivência em torno dos eixos dominantes do 
desenvolvimento socioeconômico da Província, sendo sistematicamente excluídos de 
benefícios. O sistema de cultivo dos caboclos no campo pautava-se na aração da terra com 
uso de enxadas ou arados rudimentares, suficientes para o plantio, e no uso do “saraquá” para 
lançar a semente na terra. Além disso, estes possuíam alguns animais, incluindo vacas 
leiteiras, galinhas e, eventualmente, alguns suínos (UNIJUÍ, 2002). 

Referente à agricultura, durante o final do século XVIII e século XIX, as áreas de mata 
eram utilizadas para a extração da erva-mate e da madeira. Em áreas altas e secas, onde se 
localizavam os açorianos, ocorria o cultivo do trigo e de outras inúmeras culturas para 
subsistência, praticando agricultura de queimadas e aproveitando a fertilidade natural do solo 
existente. Nesse sistema de cultivo, a região da Serra do Sudeste atinge sua produção máxima 
de trigo no início do século XIX, reduzindo de forma drástica a partir de 1814 devido ao 
aparecimento de doença fúngica (“ferrugem”) nos trigais (CIBILIS, 1959 apud FERREIRA, 
2001). Na pecuária, enquanto nas áreas de campo praticava-se a captura de bovinos, eqüinos e 
muares, restantes da Vacaria del Mar, que se multiplicavam livremente; na planície do Rio 
Camaquã, os sesmeiros procuravam desenvolver a pecuária de forma extensiva, com a “lida” 
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do gado consistida em fazer “rodeios”, que serviam para contar e marcar os animais, além de 
acostumá-los à presença humana. 

Em 1780, o gado de captura estava acabando pela ação predatória dos que exploravam 
o mercado do couro e do charque. Como conseqüência, valorizou-se a terra que significava a 
possibilidade de reprodução do rebanho bovino. Apesar da decadência nas minas provocar, ao 
final do século XVIII, o retraimento da procura por animais de corte e transporte, produtos 
como o charque e o trigo impulsionaram a  economia sulina. Através destes dois produtos, a 
economia rio-grandense se mercantilizava com uma produção especializada que objetivava o 
mercado interno brasileiro (PESAVENTO, 1984). 

O fluxo de trocas entre o Continente de São Pedro e os mercados externos resultou em 
um acúmulo de renda, gerada pelas exportações de trigo, gado, couros e charque. Para 
Cardoso (1977), neste momento, onde crescia a “demanda por braços” em decorrência da 
expansão dos trigais, a expansão da economia refletiu-se em compra de escravos. Para o 
autor, o negro supria basicamente o mercado de trabalho nas zonas de povoamento, sendo 
utilizado em lidas urbanas, agricultura e atividade pastoril. Até o início do século XIX, na 
preia ao gado, a presença do escravo foi relativamente pouco proveitosa, sendo ele mais 
utilizado em serviços domésticos do que de peão. 

O desenvolvimento das charqueadas enriqueceu os senhores de terra e de gado, e a 
Coroa Portuguesa legitimou o poder local destes senhores distribuindo cargos e tarefas, 
passando eles a ocupar-se de forma sistemática da política local e estadual, além dos 
negócios8. As raízes do poder estão no controle socioeconômico das grandes áreas de terra 
onde se instaura um sistema de produção baseado na exploração extensiva de gado e no 
trabalho quase servil e barato (PESAVENTO, 1992; UNIJUÍ, 2002). 

No conturbado período da Guerra dos Farrapos, de 1835 a 1845, Encruzilhada passa a 
ser considerada Freguesia, em 17 de novembro de 1837, e, a partir daí, um movimento 
emancipatório começa a se organizar. Movimento este conturbado pelas lutas entre tropas 
legalistas de Joaquim Lacerda e os rebeldes do Coronel Agostinho Mello em 1843, quase ao 
final da Revolução. Finalmente, no dia 19 de julho de 1849 é declarada a emancipação 
política de Encruzilhada, sendo instalado em 2 de janeiro de 1850 (IBGE, 1958). 

Com o fim do tráfico negreiro, em 1850, intensificou-se o tráfico interprovincial de 
escravos, canalizando o fluxo interno de negros para a região do café. Por conseqüência, a 
partir de 1860, revelou-se para a economia gaúcha a “crise de braços”. Crise ocorrida 
justamente no momento em que o Uruguai, que renovara a sua estrutura produtora saladeiril, 
usando máquina a vapor e outros benefícios, começou a colocar seu produto no mercado 
brasileiro por um preço inferior ao do charque rio-grandense. A questão gerou a cisão de 
interesses entre produtores e beneficiadores da matéria-prima, mas, em suma, a maioria dos 
representantes do povo gaúcho era identificada com os interesses da pecuária como um todo 
(PESAVENTO, 1984, 1992). Em 1890, a leis de proteção à pecuária e ao charque e as 
medidas que tangiam o contrabando nas fronteiras foram eliminadas pelo governo 
republicano9. Os pecuaristas não se opunham ao programa de diversificação econômica, no 

                                            
8 No entanto, a nomeação de um presidente da província que, por lealdade e sintonia para com o Imperador, não 
estabelecia alianças com os poderes locais, o abalo da imagem gaúcha de “sentinela da fronteira”, na perda do 
território uruguaio na Guerra Cisplatina, em 1828, e as regras tarifárias à importação que encareciam os insumos 
e barateavam os produtos concorrentes da economia gaúcha, fizeram com que os problemas se avolumassem na 
Província de São Pedro, culminando na chamada Revolução Farroupilha (PESAVENTO, 1984). 
9 Com Júlio de Castilhos na presidência do Estado ao final do século XIX, o programa do Partido Republicano 
Rio-grandense (PRR) entra em vigor, com diretrizes nas quais a diversificação da economia, o desenvolvimento 
dos meios de transporte e a preocupação social implícita no programa de imigrações e incorporação do 
proletariado à sociedade, têm um papel importante. As modificações e preocupações com o rural deste novo 
programa traduzem as novas diretrizes para o desenvolvimento, quebrando determinadas resistências à 
modernização do estado (KLIEMANN, 1986). 
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entanto reivindicavam atendimento eqüitativo às suas atividades com aplicação de verbas 
públicas no atendimento à pecuária e à charqueada (KLIEMANN, 1986). A charqueada 
passou a ser tratada ora como retrógrada, numa comparação com o Prata, ora como a 
“sustentação econômica” do Rio Grande (PESAVENTO, 1984). Para Kliemann (1986), a luta 
política que é travada vai além da questão econômica, tornando-se uma briga intra-oligárquica 
pela manutenção do poder de uma fração que perdeu a hegemonia10. 

Além da abolição da escravatura e da decadência das charqueadas, a divisão das terras 
ou por concessão a herdeiros ou por negociação com empresas, a redução drástica do gado 
bovino, o cercamento das terras para evitar as invasões e a necessidade de ganhos de 
produção e produtividade determinaram o fim deste Sistema Agrário. No cercamento das 
propriedades, motivado pelo “poder” que representava a concentração de terras, os 
estancieiros passaram a demarcar suas terras de forma concreta, fechando o acesso aos não-
proprietários, contribuindo para que se alterasse a estrutura social e produtiva das estâncias 
(FONTOURA, 2000). 

O processo de colonização e formação do município originou sistemas produtivos 
distintos, com as dinâmicas diferenciadas de desenvolvimento de acordo com as zonas 
agroecológicas. Nos campos da Serra, os descendentes de açorianos e de sesmeiros, ocuparam 
áreas com estratificação que iam de 100 a 2.000 hectares, dedicaram-se à pecuária extensiva e 
a uma diversificada produção agrícola destinada basicamente à subsistência. A região de mata 
foi ocupada por famílias de caboclos, peões, agregados e por alguns ex-escravos que não 
puderam mais permanecer nas estâncias. Na Encosta da Serra e na Planície do rio Camaquã, 
as terras herdadas dos antigos sesmeiros foram destinadas à bovinocultura de corte com 
criação extensiva e, posteriormente, ao cultivo comercial do arroz. 
 
3.2.3. Sistema Agrário Pré-moderno – 1900 a 1950 

No início do século XX, com a escassez de mão-de-obra para cuidar de grandes 
extensões de terra, junto com o fracionamento das glebas, através de heranças, começa surgir 
a figura do arrendatário11. O próprio governo positivista12 procurou incentivar o arrendamento 
dos latifúndios a fim de aumentar as áreas de lavouras, buscando reduzir a importação de 
alguns alimentos e aumentar as exportações de outros, gerando divisas para o Estado. De 
1920 a 1950, a porcentagem de área ocupada pelos estabelecimentos agropecuários com 
menos de 100 hectares passou de 15% a 20%, aumentando em 39% o número desses 
estabelecimentos, enquanto a área ocupada com estabelecimentos maiores que 1.000 hectares, 
reduziu-se de 40% para 29% do total. 

Essa desconcentração fundiária é, também, reflexo da crescente proporção de terras 
ocupadas por estabelecimentos sob condição de propriedade associativa ou em condomínio. 
Em 1920, 99% da área agrícola era ocupada por estabelecimentos de propriedade individual, 
em 1940 esta proporção reduziu para 80%. Este processo ao reverter-se, a partir dos anos de 
1940, causou uma distribuição de áreas entre ex-participantes dos condomínios e seus 

                                            
10 No meio disso, os ex-liberais pecuaristas fundam o Partido Federalista Brasileiro (PFB) e, junto com 
republicanos dissidentes, o Partido Republicano Liberal (PRL), ambos em oposição ao PRR. Os federalistas, 
conhecidos como Maragatos, iniciam em 1893 a Revolução Federalista, tristemente marcada pelas atrocidades 
cometidas entre estes e os Pica-paus, defensores de Castilhos, terminando em 1895 (PESAVENTO, 1992). 
11 Em 1920 eram 148 o número de estabelecimentos sob a responsabilidade de arrendatários. Este número 
atingiu seu máximo em 1940, quando foram 350 o número destes estabelecimentos, ocupando uma área de 
45.472 hectares (11% do total). Nos anos seguintes estes números reduziram-se gradativamente (Recenseamento 
do Brasil, 1920, 1940, 1950, 1960). 
12 No início deste período, o poder público sul-rio-grandense esteve ocupado pelo PRR, ficando  nesta situação 
quase todo período da chamada Primeira República no Brasil. Em 1898, ao assumir o governo no lugar de Júlio 
de Castilhos, Borges de Medeiros procurou dar continuidade ao programa de seu antecessor, mantendo uma 
política de desenvolvimento multilateral para o Rio Grande (TARGA, 1998). 
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herdeiros. A formação dos condomínios foi, em maior parte, realizada por imigrantes 
poloneses que, por volta de 1910, se instalaram no município, tendo esses dificuldades em 
adquirir terras individualmente. 

Após a crise do charque e do cercamento das propriedades, a zona da mata foi aos 
poucos sendo ocupada pela população de negros, caboclos, ex-peões e antigos agregados das 
estâncias, pois se tratava de terras que não eram de interesse imediato dos fazendeiros, mesmo 
quando faziam parte de suas propriedades. Essa população pode ser distinguida em dois tipos: 
enquanto trabalhadores nas terras de campo subordinados à dinâmica das fazendas; enquanto 
trabalhadores nas regiões de mata onde se apresentavam ou como agricultores extrativistas ou 
como agricultores itinerantes constantemente empurrados para as frentes de expansão. As 
características técnicas destes agricultores eram fortemente condicionadas pelas 
características de sua inserção na economia, sendo sua integração ao mercado débil ou quase 
inexistente. Tal situação restringia a sua capacidade de evolução técnica produzindo pouco 
mais do que o estritamente necessário para sobreviver. Quando não-proprietárias da terra 
ocupada, as famílias eram constantemente deslocadas de suas áreas, na medida em que essas 
terras passassem a ter algum interesse econômico. 

Apesar de apresentar um declínio, a produção de charque continuava a pautar a 
atividade dos estancieiros, numa relação de dependência entre estes e os charqueadores que, 
por sua vez, inseriam-se de forma subsidiária na economia do centro do País (PESAVENTO, 
1984). Através de um imposto territorial, o governo estadual pressionava os latifundiários 
para que vendessem ou arrendassem suas terras, em favor das plantações de arroz, produto 
que crescia na pauta de exportações gaúchas. Para o governo, a pecuária caiu para um 
segundo plano priorizando as lavouras e a industrialização, problemas com terras só eram 
resolvidos à medida que interferiam no planejamento estadual (KLIEMANN, 1986). Uma 
solução para conciliar o programa de desenvolvimento do Estado ao interesse pecuarista, foi o 
apoio à idéia de instalar frigoríficos. Por ocasião da Primeira Guerra, capitais estrangeiros 
vieram viabilizando este investimento e promovendo a renovação tecnológica do rebanho 
(PESAVENTO, 1984). 

A introdução de mudanças no sistema de criação por parte dos pecuaristas 
encruzilhadenses, no entanto, não ocorreu com a maioria. Os altos custos de investimento, a 
ausência de linhas de crédito, o despreparo dos criadores e a ausência de assistência técnica 
tornaram-se entraves para o desenvolvimento da pecuária. Fontoura (2000), evidencia neste 
processo uma diferenciação dos criadores gaúchos, ocorrendo a separação entre “pecuaristas 
tradicionais” e “pecuaristas empresariais”. “A pecuária tradicional (ciclo longo) e a pecuária 
empresarial (ciclo curto), estão assim divididas pela diferença nos tempos de produção e a 
racionalidade dos negócios, cujas variáveis são: manejo, genética, alimentação e sanidade” 
(FONTOURA, 2000, p. 91). 

Os poucos “pecuaristas empresariais” que se formaram em Encruzilhada localizavam-
se em regiões privilegiadas, na Planície do rio Camaquã, na Encosta e no norte da Serra, 
próximo a Cachoeira. Na Serra, o predomínio foi de “pecuaristas tradicionais”, que 
conservavam praticamente inalterados os seus sistemas de produção, baseados na criação 
extensiva de gado. Em função da baixa escala de produção que obtinham, estes pecuaristas 
passaram por um processo gradual de descapitalização. A divisão das terras, em decorrência 
de questões econômicas que levaram à venda ou arrendamento de parte das propriedades e da 
divisão das terras por herdeiros, também surgiu como um fator de estagnação na escala de 
produção, pela própria redução das áreas produtivas. Neste processo, parte dos “pecuaristas 
tradicionais” formou um tipo particular de agricultor denominado de “pecuarista familiar” 13. 
                                            
13 Cotrim (2003) define “pecuarista familiar” como aquele caracterizado pela propriedade relativamente 
reduzida, com até 300 hectares, desenvolvendo a criação extensiva de animais e o cultivo agrícola de 
subsistência. Este tipo, ao contrário do empresarial, não está inserido em grandes mercados, já que não consegue 



 12 

A pecuária, que se desenvolvia com a conjuntura favorável, com o final da primeira 
guerra, em 1919, entrou em uma nova crise. Crise motivada pela retração do mercado, 
diminuindo os abates de gado nos frigoríficos e nas charqueadas, pela cobrança dos bancos de 
empréstimos feitos a pecuaristas e pela economia paulista que, em processo de diversificação, 
passou a competir com os produtos gaúchos no mercado interno (PESAVENTO, 1984; 
COTRIM, 2003). Em meio a isto, por iniciativa dos fazendeiros e apoiadas pelo governo, 
foram implementadas as primeiras lavouras de arroz, adequadas ao solo e à disponibilidade de 
água que havia na Planície aluvial em Encruzilhada. As práticas do cultivo de arroz eram 
realizadas com tração animal, sendo a colheita feita manualmente com mão-de-obra 
contratada (FERREIRA, 2001). 

Em 31 de março de 1938, a vila de Encruzilhada é elevada à categoria de cidade 
devido ao seu crescimento. Mas, junto a isso, até a metade do século, ocorreram 
transformações distintas no sistema de produção dos dois tipos de pecuaristas presentes no 
município. Os “pecuaristas tradicionais” deixaram a exclusividade da bovinocultura, pela 
ovinocultura e pelo plantio de grãos, aumentando a área cultivada do município em 363%, 
principalmente com as culturas de milho e trigo. Os “pecuaristas empresariais”, que em 1940 
ocupavam 62% da área agrícola do município, diversificaram suas atividades, expandindo a 
cultura do arroz e, assim como os tradicionais, aumentando o rebanho de ovinos. Os 
produtores, de grande escala, deixaram gradativamente a exclusividade da criação de animais 
para diversificarem suas atividades com a plantação de lavouras, ou então migraram 
totalmente para esta. Já os pequenos produtores que dispunham de terras propícias ao plantio 
de grãos, abandonaram seu rebanho para dedicarem-se somente à agricultura. 

A expansão da ovinocultura foi motivada pela crescente demanda de lã nos mercados 
gaúcho e internacional. Os campos gaúchos, pela natureza das pastagens de que se serve e 
pelas condições ecológicas favoráveis, contribuiu com mais de 65% do total do rebanho 
nacional em meados do século, possuindo ainda as lãs de melhores características. Porém, 
segundo Palazzo (1969), comparado ao de outros países produtores, o rebanho gaúcho 
revelou-se com baixo rendimento14. 

Em 1940, a produção vegetal encruzilhadense acabou gerando exatamente a metade do 
Produto Bruto agrícola municipal, enquanto a pecuária gerou 46% deste produto e o 
extrativismo vegetal 4%. Essa transição causou uma inversão na forma de emprego da mão-
de-obra nos estabelecimentos. Enquanto em 1940 o percentual de empregados temporários 
sobre o total era de 5%, enquanto 16% eram permanentes e 79% eram familiares, em 1950 o 
número de empregos temporários aumentou mais de quatro vezes, chegando a 25% do total, 
ao mesmo tempo que os permanentes reduziram-se a 4% do total. Ou seja, a atividade nas 
lavouras passou a exigir menos daqueles que trabalhavam em período integral durante o ano, 
crescendo o número de empregos sazonais. 

Sendo o arroz, o feijão, o milho e o trigo as principais culturas cultivadas em 
Encruzilhada na primeira metade do século, essas quatro apresentaram dinâmicas distintas em 
plena expansão das lavouras. Essa distinção provinha da utilização e origem de cada tipo de 
grão: o feijão era, com um cultivo regular, destinado à subsistência dos produtores e de suas 
famílias, assim como o milho, que também era utilizado como insumo para os animais; o 
arroz, plantado nas áreas alagadas da Planície, tinha destino comercial, sendo parte dele 
beneficiado e vendido no próprio município; o trigo tinha dinâmica semelhante à do arroz, 

                                                                                                                                        
produzir em escala comercial, tratando o gado, por exemplo, como uma “poupança” de eventual venda quando 
necessita complementar sua renda. 
14 O peso médio da lã é em torno de 2,5kg por animal, sendo que os vizinhos uruguaios e argentinos tinham estes 
valores em torno de 4kg por animal (PALAZZO, 1969). Para os produtores encruzilhadenses, esse rendimento é 
ainda mais baixo, ficando em torno 1,5kg de lã por animal em 1950, aproximando-se da média estadual nos anos 
seguintes. 
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porém era plantado nas áreas secas da Serra. Tanto o aumento na produção de arroz quanto o 
aumento na produção de trigo foram reflexos da expansão na área de suas lavouras. Ao 
contrário, as produções de feijão e de milho reduziram-se no período, decorrência do plantio 
regular e continuado dessas culturas em áreas não propícias, reduzindo o rendimento desses 
grãos. 

O sistema agrário manteve-se neste processo até metade do século XX, quando houve 
mudanças bruscas no modo de produção, aumentando consideravelmente o rendimento das 
principais culturas. A partir de então, na Planície e na Encosta, os produtores deram início ao 
uso da motomecanização, intensificando o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, além 
da irrigação por alagamento que se iniciou nas lavouras de arroz. Na Serra, reduziram-se 
algumas culturas de subsistência e expandiram-se as plantações de trigo, milho e a criação, 
novamente, de bovinos, além de surgirem as primeiras lavouras de soja. Nas matas, as 
populações que aos poucos abandonavam suas terras, reverteram parte deste processo através 
da ocupação em atividades de extração vegetal e silvicultura. 
 
3.2.4. Sistema Agrário Contemporâneo – a partir de 1950 

Em meados da década de 1950, o IBGE (1958) aponta para o surpreendente 
desenvolvimento da mecânica nas lavouras de Encruzilhada do Sul15, com 200 tratores e mais 
de 100 trilhadeiras. Destas lavouras mecanizadas, são nove os principais proprietários, todos 
produtores de trigo, milho, feijão e linho, o último de relevância somente nesta década, assim 
como a apicultura, desaparecendo por completo futuramente. Segundo Medeiros (1969), a 
partir de 1950, os tipos de uso do solo variaram consideravelmente, variando também as 
formas de atividade e os recursos econômicos e culturais. O autor, espelhando-se nas idéias de 
Sallis Goulart, aponta que a tensão superficial da origem cultural está rompida, em prol da 
expansão da fronteira agrícola. Após os meados do século, algumas questões são levantadas: 
“A expansão da agricultura corresponde ao uso econômico do solo? Deve ser substituída a 
atividade pecuária? Ou deve ser modificada a técnica e o tipo de cultura extensiva?” 
(MEDEIROS, 1969, p. 96-97). 

Para Roche as transformações agrícolas ocorridas no período tornam-se um problema 
complexo justo no momento em que as estruturas tradicionais são ameaçadas pelas mudanças 
técnicas, econômicas e sociais. “A grande propriedade sofre da conservação de processos 
extensivos de criação ou duma mecanização apressada (...), e sofre ao mesmo tempo do êxodo 
rural, resultante de sua estrutura, (...) na hora exata em que se apregoa a reforma agrária” 
(ROCHE, 1969, p. 173). 

Salienta-se que a reforma agrária, presente na pauta política até 1964, é retirada das 
discussões durante o regime militar, implementado no Brasil até os anos de 1980. Justamente 
a partir da década de 1960 é que o processo de desconcentração fundiária, ocorrido até então 
no município, cessa, apesar de também desaparecerem os estabelecimentos com mais de 
5.000 hectares. A evolução do índice de Gini para a estrutura fundiária é colocada na tabela a 
seguir. 

 
Tabela 3 – Evolução do índice de Gini para concentração fundiária em Encruzilhada do 

Sul/RS entre 1960 e 1996 
Ano 

 1960 1970 1975 1980 1985 1996 
GINI 0,68 0,71 0,72 0,74 0,74 0,71 

Fonte dos dados brutos: Recenseamento do Brasil 1960, 1970, 1980; Censo Agropecuário 1975, 1985, 1996. 
 

                                            
15 Em 1943, Encruzilhada tem sua denominação alterada para Encruzilhada do Sul. 
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Através desta informação é possível separar em dois o período analisado, antes dos 
anos oitenta e após anos oitenta. Entre 1960 até 1980, constata-se uma significativa 
concentração na posse das terras, principalmente até a primeira metade da década de 1970. A 
partir de 1980, este processo se estabiliza, iniciando uma tendência inversa ao final desta. Em 
1996, em termos fundiários, o abandono de terras e a formação de assentamentos rurais 
refletem-se sobre os dados do censo agropecuário. A processo fundiário da distribuição das 
terras é acompanhado por outras dinâmicas na posse dos estabelecimentos. Ao longo deste 
qüinqüênio, assim como diminui a proporção de terras sob a responsabilidade de 
arrendatários, parceiros ou ocupantes, retornando esta ao proprietário em si, os 
estabelecimentos considerados públicos ou coletivos16 perdem parte de sua área, repassando-a 
a posse individual ou de empresas de sociedade anônima (S/As), reforçando a idéia de 
concentração social dos recursos17. 

Todas estas mudanças no controle social da estrutura fundiária podem ser, em grande 
parte, justificadas pela conjuntura deste período. O crescimento das lavouras de monoculturas 
temporárias, o aparecimento da silvicultura e, principalmente, a retomada da pecuária bovina 
de corte é visto como uma conseqüência do atrativo econômico que estas atividades se tornam 
em determinadas épocas. As informações censitárias apontam para o crescimento da área 
ocupada por pecuaristas desde os anos de 1950 até a década de 1980, seguindo tendência 
semelhante à distribuição de terras. A silvicultura, aparece com considerável crescimento a 
partir de 1980, ao mesmo tempo que as lavouras têm bruscas perdas de importância como 
atividade principal. Já o aumento na proporção de terras ocupadas por produtores com 
diversificada produção nos anos noventa representa o crescimento da agricultura familiar de 
subsistência no município nestes últimos anos. 

A partir da metade do século XX, inicia-se o cultivo de pasto, aumentando a 
rendimento deste para alimentar o gado. De 1950 a 1970, as espécies plantadas representam 
em torno de 2% do pasto, após os anos de 1970 esta proporção aumenta para 7%, chegando a 
9% em 1996. No entanto, a pecuária bovina de corte aumenta a sua produção concentrando os 
maiores rendimentos a uma minoria de criadores. Apenas um quinto destes cultivavam parte 
de suas pastagens e a inseminação é uma técnica utilizada por menos de 2% dos pecuaristas. 
Para os “pecuaristas empresariais”, em alguns casos, a criação de bovinos desempenhou ainda 
uma importante função econômica, disponibilizando recursos para a implantação de outras 
atividades produtivas ao longo do tempo, em momentos que oportunidades concretas de 
novos negócios surgiram, tanto no setor primário quanto nos demais. 

A produção animal, que representava 39% do produto agrícola total em 1970, chega a 
representar 61% deste em 1996. A retomada da importância na criação de bovinos de corte é 
incentivada pela expansão na produção dos frigoríficos gaúchos. Até meados dos anos oitenta, 
a produção bovina tem como destino uma demanda de mercado interno reservado às 
indústrias nacionais de transformação. Após a concretização e maturação do processo de 
abertura econômica na década passada, o mercado interno ganha a concorrência de produtos 
importados, porém se ampliam as exportações de carne para diversos países. O comércio de 
carne acaba se concentrando em grandes empresas dos ramos alimentício, atacadista e 
varejista, algumas delas estrangeiras, tendo como conseqüência, assim como na produção de 
alimentos vegetais, uma redução na parcela dos preços repassada aos criadores. 

                                            
16 Considerou-se um estabelecimento de propriedade pública ou coletiva aqueles sob a posse de condomínios, 
cooperativas, instituições religiosas e do Estado. 
17 A própria ação cooperativa entre agricultores se reduz no período. Em 1970, um terço dos produtores eram 
cooperativados, já em 1996 esta proporção cai para um quinto. Em meados da década de 1980, em plena crise de 
algumas lavouras e com um sistema de crédito público que atendia poucos produtores, ocorre uma tentativa de 
organização social em torno de uma cooperativa de crédito, mas esta não consegue se firmar.  
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A criação de ovinos, apesar de estagnada, oferta uma crescente produção de lã até os 
anos de 1990, decorrência do gradual aumento do rendimento de lã por animal. Enquanto em 
1970, retirava-se de um animal tosquiado 2,26kg de lã, em 1996, este valor chega a 2,73kg 
por animal. Mas de 1985 para 1996, assim como o efetivo de animais reduz-se em torno de 
um quarto, a produção de lã reduz-se em proporção semelhante, decorrência da crise no setor. 
Crise esta que, surgida pela expansão do mercado de malhas sintéticas, reduz a demanda e, 
conseqüentemente, o preço da lã pago à tosquia, fazendo com que vários criadores, 
dependentes desta atividade, abandonem seus estabelecimentos por não conseguirem uma 
renda mínima adequada ao sustento de sua família. Atualmente, alguns pecuaristas tentam 
recuperar seu rebanho ovino na tentativa de atender o mercado de carnes. 

Enquanto a pecuária comercial bovina de corte, assim como a criação de eqüinos, 
concentra-se em grandes propriedades, principalmente localizadas na planície aluvial e 
proximidades, a criação de ovinos é uma prática estendida a todas as escalas de produção. A 
pecuária familiar municipal, ao longo do século, é caracterizada por três atividades de 
subsistência e de atendimento ao comércio local: a criação de suínos, a criação de aves e a 
produção de leite bovino. A partir da década de 1990, com a entrada das multinacionais no 
“comando” do mercado nacional de laticínios, a demanda local passa a ser atendida por estas 
empresas. As indústrias laticínias passam a exigir dos pecuaristas regras rígidas de produção, 
não adaptáveis aos criadores encruzilhadenses. A conseqüência local e a redução no número 
de vacas ordenhadas e na produção de leite, fonte de sustento para muitos pecuaristas 
familiares, assim como a criação de ovinos. 

No cultivo das lavouras sazonais, o arroz, o milho e o feijão permanecem entre as 
principais culturas no município. A produção de trigo e de soja, ambas com destino comercial, 
sofrem claramente uma inversão de importância econômica, decorrente das mudanças nos 
incentivos públicos e de mercado para estes dois produtos. A proteção estatal dada à 
triticultura até os anos setenta incentiva diversos agricultores, grandes e pequenos, a 
expandirem suas lavouras, mesmo sem haver ganhos significativos no rendimento. Com a 
mudança conjuntural dos anos setenta, o mercado de grãos passa a beneficiar os produtores de 
soja e de milho18. No processo expansivo, assim como o do trigo, essas culturas são cultivadas 
em diversas escalas de produção, em lavouras localizadas na região alta da Serra. 

Com o cultivo da soja se estendendo para grandes áreas com motomecanização do 
Planalto gaúcho, a competitividade dos pequenos estabelecimentos, que utilizam tração 
animal, se reduz. A conseqüência local para esta concentração regional é a falência de muitos 
agricultores, enfrentando as mesmas dificuldades da pecuária familiar. Recentemente as 
lavouras de soja, incentivadas por uma cooperativa local, a COTRIBA, possuem áreas de 20 a 
200 hectares, pertencentes a grandes produtores, localizados na Planície Aluvial e na Encosta 
da Serra, utilizando mão-de-obra contratada. A produção da semente ocorre em um regime 
intensivo de alto rendimento, com o uso de motomecanização e de sementes selecionadas, 
inclusive geneticamente modificadas. 

A orizicultura, com expansão das lavouras até os anos cinqüenta, passa a ter um limite 
físico de áreas propícias ao plantio. Os produtores de arroz, localizados à beira do rio 
Camaquã, trabalham com lavouras entre 50 e 200 hectares. Apesar da limitação de terras, os 
investimentos e as inovações no sistema de cultivo, a partir dos anos setenta, com 
                                            
18 A Fundação da Produtividade (1984), chamou o período expansivo da cultura da soja de “os dez anos do ‘ciclo 
da soja”. Este ciclo iniciou-se no boom dos preços internacionais, comandado pela Bolsa de Chicago, que 
ocorreu em 1974. Os bons preços, o baixo custo das lavouras, e um financiamento com juros de 6% ao ano, 
coberto por uma inflação muito superior, incentivaram a expansão da sojicultura. A soja representou o modelo 
agrícola adotado pelos governos da época, preocupados em produzir para exportar. Porém, mais tarde, o preço 
dos insumos e os juros dispararam, vieram as frustrações de safras e dos preços. O pequeno produtor, que havia 
assimilado um modelo impróprio à pequena escala, começou a se endividar (FUNDAÇÃO DA 
PRODUTIVIDADE, 1984). 
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conseqüente aumento gradativo do rendimento dessas lavouras, expandem a produção, 
duplicando-a nos últimos vinte anos. 

Assim como na primeira metade do século, o feijão e o milho têm cultivo regular pelos 
produtores familiares, sendo a produção destinada ao autoconsumo das famílias e, no caso do 
milho, à utilização como insumo para os animais. Estas culturas assumem grande importância 
como meio de subsistência no sistema dos pecuaristas familiares. Entre os anos setenta e 
oitenta, a produção de milho torna-se, como já mencionado, uma atividade rentável do ponto 
de vista comercial, incentivando diversos produtores a expandirem suas lavouras. A retração 
na área plantada de milho e feijão nos anos noventa, com valores inferiores a 1960, é reflexo 
da migração para a cidade de alguns agricultores que se sustentavam no meio rural. 

Para todas as lavouras mencionadas, com exceção da produtora de feijão, são 
evidentes os ganhos em rendimento durante o qüinqüênio  analisado, principalmente a partir 
dos anos setenta. Estes ganhos são conseqüência da mudança no padrão técnico da 
agricultura, ocorrida em duas frentes inovadoras: inovação mecânica, com a 
motomecanização das lavouras, facilitando a expansão individual destas; e, inovação 
biológica, com aumento na utilização de adubos e defensivos e melhoramento genético dos 
grãos. Importante salientar que, obrigando o produtor a obter lucros rápidos e imediatos, a 
monocultura acabou prejudicando o solo na sua estrutura e biologia. Houve uma inversão de 
valores, a agricultor passou a se importar mais com as variedades novas de sementes, 
corretivos e fertilizantes, deixando o cuidado com o solo em segundo plano. Segundo a 
Fundação da Produtividade (1984), produtos extremamente tóxicos, proibidos em vários 
países mas comercializados aqui, invadiram o dia-a-dia da agricultura gaúcha. Iludidos, os 
agricultores se converteram em vítimas da guerra química para se defenderem de pragas nas 
lavouras. 

A introdução de lavouras motomecanizadas fica longe de ser generalizada no 
município, sendo que muitos agricultores ainda utilizam unicamente a tração animal. As 
precárias condições de transporte, com ausência de estradas de boa qualidade no interior do 
município, o crescente empobrecimento do solo, decorrência da falta de práticas 
conservacionistas e os rendimentos insatisfatórios, apesar de crescentes, fazem com que os 
produtores se insiram de forma precária em mercados de emersão temporária. A dedicação 
exclusiva a poucas atividades, sem diversificação de renda no curto prazo, e a instabilidade na 
prática destas, alterando-as no longo prazo sem haver uma especialização, têm por 
conseqüência a descapitalização e o empobrecimento de muitos agricultores, localizados 
principalmente na parte serrana do município. 

Os pequenos agricultores, que antigamente carroceavam e vendiam seus diversos 
produtos, como feijão, batata e mandioca, passaram a atender os compromissos  da 
monocultura, não havendo mais uma alternativa para frustrações de safra ou de preços. 
Muitos destes caíram na “armadilha do progresso”, sendo obrigados a abandonar suas terras. 
Havia ainda incentivo urbano ao êxodo rural. O próprio Estado não tinha interesse em reverter 
este processo, pois via na urbanização acelerada um caminho para o progresso (FUNDAÇÃO 
DA PRODUTIVIDADE, 1984). A população rural de Encruzilhada do Sul, que era 89% da 
população total em 1950, reduziu-se para 78% em 1970, 52% em 1991, e 38% em 2000. De 
1950 a 2000, este “esvaziamento” chega a 75%. Verifica-se ainda em Encruzilhada do Sul um 
processo de envelhecimento da população, principalmente rural, além da marginalização da 
população da sede com o crescimento de jovens desocupados.  

Apesar da crise enfrentada por toda a população rural serrana, os habitantes da mata 
são os que sofrem, ao longo deste período, as piores condições de sobrevivência no campo. 
Até recentemente, nenhuma das residências nestas áreas possuía energia elétrica, e a maioria 
das casas era construída com “pau-a-pique”, com a ausência de banheiro e com a água sendo 
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retirada direto das vertentes. O acesso a estas áreas é restrito, devido às péssimas condições 
das estradas e do acidentado relevo. 

Com um número elevado de áreas improdutivas e desocupadas no município, em 
meados da década de 1980, iniciaram-se, em 1987, as negociações para implementar 
assentamentos rurais em antigas fazendas desocupadas. Sendo esta uma iniciativa do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o apoio do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais do município. Porém este foi um processo lento, árduo e com muitas 
brigas, principalmente envolvendo de um lado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do 
outro o resto da sociedade encruzilhadense, incluindo a Prefeitura, o Sindicato Patronal e 
diversas associações. As negociações duraram sete anos, e em 1994 foi instalado o primeiro 
assentamento rural no município, denominado Segredo Farroupilha. 

Após a instalação destes primeiros agricultores na Encosta da Serra, os demais 
assentamentos não demoraram a se formar em diversas áreas do município, com a abundância 
na oferta de terras. Atualmente encontram-se seis assentamentos rurais instalados com um 
total de 244 famílias, ocupando um espaço correspondente a 2% da área agrícola total do 
município, em torno de 6.000 hectares (RIO GRANDE DO SUL, 2001). Todos possuem um 
sistema de produção caracterizado pela pecuária familiar, e pela agricultura de subsistência, 
além de atividades com finalidade comercial. A maior parte da renda dos agricultores é obtida 
com a venda de bovinos, suínos, milho, feijão, hortaliças e leite. Os esforços do INCRA, do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ligado ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), 
e à Associação Rio-grandense de Empreendimento de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMATER-RS) resultaram num melhoramento na estrutura social-produtiva de algumas 
famílias. O INCRA foi responsável pela instalação de rede elétrica em áreas de assentados e 
melhoria na construção das residências, assim como o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF), que com 39 contratos realizados em 1995 financiou um 
montante de R$ 75.500. Em 2000, chegou a financiar um montante de R$ 2.653.400, 
realizando 1.517 contratos19. O Sindicato foi responsável pela inserção econômica destes 
produtores ao mercado e, junto com a EMATER e a cooperativa de técnicos ligados ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), forneceram assistência técnica e 
orientação social às famílias. 

A crescente oferta de terras combinada às grandes áreas de mata no município e aos 
incentivos dados pelas lideranças locais, atraem indústrias do setor madeireiro nos anos 
noventa, como a Forjasul (Tramontina), a Riocell, a Tanac e a Tanagro. Estas empresas 
compram as terras das regiões de mata e contratam a mão-de-obra disponível no município, 
além de provocarem a migração de outros trabalhadores para o local. As terras são destinadas 
ao plantio de Acácia Negra, Eucalipto e, principalmente, Pinus Americano. A quantidade de 
madeira extraída, que era em torno de 6.000m3 até os anos oitenta, chega a 46.589m3 em 
1996, e 110.342m3 no ano de 2000. A madeira, com destino comercial, é obtida em 
estabelecimentos com área variando entre 100 e 1.000 hectares, a maioria sob propriedade da 
própria empresa a montante. Sendo que a produção destinada à industria representa 65% da 
produção total, com o restante utilizado no consumo das propriedades. 

A necessidade do constante fluxo de caminhões, no transporte de madeira, faz com 
que esta indústria pressione as entidades públicas para a melhoria das vias no interior do 
município. Esta pressão culmina no asfaltamento da BR-471, que corta o município de norte a 
sul. A melhoria nas condições de transporte além de beneficiar o transporte de madeiras, 
também incentivou o crescimento de novas e ressurgidas atividades agrícolas. Essas 
atividades agrícolas seguem um esquema semelhante às madeireiras, ou seja, empresas a 
montante compram as terras disponíveis, contratam mão-de-obra, local ou externa, e 
                                            
19 Montante de financiamentos calculados com base no ano de 2001. Informações fornecidas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2001. 
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implementam práticas intensivas de cultivo. Neste processo, a fruticultura, ocupando áreas da 
Serra, começa a tomar destaque no município com o cultivo de maçã, melancia, pêssego e, 
mais recentemente, uva. 

O processo de urbanização, a falência de parte da agricultura e a entrada de indústrias 
no município alteram a composição do Valor Agregado Bruto (VAB) municipal. O VAB 
agropecuário, em 1985, correspondia a 46% do total, porém, em 1996, esta proporção se 
reduz para 31%. Em 2000, já com os reflexos dos novos sistemas produtivos implementados, 
o VAB agrícola chega a 40% do VAB total. Na indústria, o VAB cresce em proporção a cada 
ano, indo de  0,8% em 1985, a 3,2%, em 2000. A variação do Produto Interno Bruto (PIB) 
municipal corresponde a todas as dinâmicas econômicas mencionadas. Nos últimos cinco 
anos da década de 1980, o PIB varia negativamente 31%. Já a partir dos anos noventa, com as 
mudanças econômicas ocorridas, o PIB cresce 25% na primeira metade da década e 36% na 
segunda metade20. 

Atualmente, segundo iniciativas públicas, o município almeja ainda intensificar a 
extração de minerais, já que é considerado uma excelente reserva de pedras semipreciosas, 
mármore e alguns metais. O aumento da atividade extrativista depende, segundo a Prefeitura 
Municipal, do investimento de empresas, provindas de outras regiões ou países, interessadas 
no negócio. É importante salientar que esta abertura às iniciativas externas gerou um processo 
demográfico de “frente populacional” com a atração, além de investimentos, de trabalhadores. 
O crescimento populacional do município entre 1996 e 2000 foi de 4,18%, um número 
superior aos demais municípios vizinhos (PGDR, 2003). 

O município, que sofreu ao longo do século XX um processo de pauperização social e 
econômica, principalmente se comparado a muitos outros municípios do Rio Grande do Sul, 
defronta-se, na virada deste século, com uma nova situação de mudança de seus sistemas 
agrários. Precisam ainda ser analisados quais serão os resultados destas mudanças estruturais. 
Somente o passar dos anos confirmará se as mudanças sociais, políticas e econômicas 
sustentaram-se ao longo do tempo. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identificou-se neste trabalho, três zonas agroecológicas, delimitadas principalmente 
pelo relevo e pela cobertura vegetal. Essas três zonas apresentaram ainda diferenças de acordo 
com o solo e o clima, tendo então como resultado que as diferenças no uso do ambiente 
ocorreram de formas distintas, influenciando o desenvolvimento destas áreas e do município 
como um todo. A zona da Encosta da Serra e Planície do rio Camaquã é considerada uma área 
privilegiada em relação às demais em decorrência do solo mais fértil e plano e da utilização 
do rio Camaquã como meio de transporte e escoamento de bens, facilitando a troca dos 
produtores da região com os de outros locais. Os produtores desta zona sempre estiveram à 
frente no desenvolvimento de Encruzilhada do Sul, já que foram os primeiros a utilizarem as 
inovações tecnológicas da agropecuária. Na zona de campo na Serra, ocorre a trajetória mais 
instável entre as regiões selecionadas, os ocupantes desta área passam de caçadores de gado 
xucro a produtores de frutas, num processo de muitas mudanças, muitas delas inclusive 
decorrentes da própria degradação e empobrecimento do solo. A zona de mata, também 
localizada na Serra, é tida como a região de ocupação marginal do município, sendo povoada 
pela população excluída das dinâmicas desenvolvimentistas. 

Atualmente, verifica-se a inexistência de traços do primeiro sistema agrário local 
estudado, o indígena, tanto na população quanto no ambiente. Porém, a vocação pecuarista do 
município é herança do sistema agrário indígena. O gado bovino, que originou a Vacaria del 
Mar, é proveniente do abandono de animais depois da retirada dos indígenas locais, 
                                            
20 As informações referentes ao PIB e ao VAB do município de Encruzilhada do Sul foram disponibilizadas pela 
Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE), em 2003. 
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constituindo na região um rebanho vacum. No momento em que o centro da colônia passa a 
demandar carne, couro e animais de transporte, esta vocação encruzilhadense se confirma. 

Desde o sistema agrário jesuítico, o território virou palco de disputa entre portugueses 
e espanhóis no período colonial. A região, situada no caminho entre o centro do Brasil e a 
região do Prata, ocupava uma posição estratégica no tráfego de mercadorias. A conseqüência 
de freqüentes batalhas pela disputa do espaço foi a concessão de Sesmarias, cedidas pela 
Coroa portuguesa a tropeiros e militares. Estas grandes extensões de terras representaram a 
formação de uma sociedade pecuarista e militarizada.  

O cercamento das propriedades e a mudanças nas relações de trabalho no campo 
obriga muitas famílias a ocuparem áreas de utilização marginal e, eventualmente, venderem 
sua força-de-trabalho de forma temporária para os grandes produtores. As populações 
retirantes, alocadas na zona de mata, são subordinadas à dinâmica das fazendas ou tornam-se 
agricultores itinerantes, empurrados para as frentes de expansão agrícola. 

No surgimento da indústria frigorífica, os altos custos de investimento em animais, as 
limitadas linhas de crédito e a ausência de assistência técnica para todos os produtores 
dividiram os pecuaristas em dois tipos distintos. Os “pecuaristas empresariais”, com 
localização geográfica privilegiada e abundância relativa nos recursos, mantiveram-se em 
situação privilegiada ao longo do tempo. Do outro lado, os “pecuaristas tradicionais” foram os 
que mais sofreram as conseqüências cíclicas, juntamente com a agricultura familiar.  

Muitos produtores de pequena escala e com baixo incremento técnico foram se 
descapitalizando e empobrecendo com passar dos anos. Isto ocorreu principalmente com 
aqueles que, na segunda metade do século XX, com incentivos públicos e mercados em 
expansão, trocaram as culturas de subsistência pela monocultura intensiva. Sendo esta a opção 
escolhida pela maioria, as crises posteriores nos mercados de grãos funcionaram como uma 
“armadilha”. Nos anos noventa com a abertura econômica, nem os tradicionais produtores de 
lã e de leite escaparam da falência. A conseqüência da inserção débil destes agricultores na 
economia capitalista é o êxodo rural, principalmente da população de jovens, que, para o 
município, representou uma perda demográfica e um declínio na economia. 

Grande parte dos municípios da “Metade Sul” passou por um processo quase que 
idêntico ao de Encruzilhada do Sul, já que esses locais foram construídos socialmente dentro 
de um espaço e de um tempo comum. Na crítica das atuais mudanças da estrutura produtiva 
local, ao mesmo tempo em que se entende a implantação de novas atividades produtivas 
(silvicultura, fruticultura e extração mineral) como uma oportunidade de crescimento 
econômico e geração de emprego, colocam-se estas iniciativas como algo passageiro, 
utilizando mão-de-obra vinda de outros locais, explorando intensivamente os recursos 
ambientais e não gerando divisas para o município, justamente quanto ao poder executivo 
municipal e estadual prestam subsídio à produção.  
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