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Metodologia

Para a realização deste trabalho foi seguida a metodologia de pesquisa qualitativa. Foi aplicado um roteiro de questões com 3

produtores de agricultura da cidade de Caxias do Sul. Foi realizada uma entrevista de forma direta com os agricultores sendo

feito as seguintes perguntas: Quais são as maneiras que os produtores utilizam para conservar o meio ambiente e suas

produções?, Quais são os principais agrotóxicos utilizando na produção de seus produtos?, Os agroquímicos utilizados nas

produções causam grande prejuízo ao meio ambiente por meio do solo e do ar. Qual sua visão e opinião sobre a utilização

excessiva e de forma incorreta nos produtos?

Objetivo

Agricultura Sintrópica na visão de três pequenos produtores de Caxias do Sul
PIBIC - UCS

Resultados

O objetivo central deste estudo é identificar as ações que os agricultores de Caxias do Sul estão desenvolvendo para contemplar

o processo produtivo e preservar o meio ambiente. Como objetivo específicos, podem ser citados a elaboração de referencial

teórico sobre a agricultura sustentável e preservação do meio ambiente, assim como uma coleta de dados com 3 pequenos

produtores da agricultura da cidade de Caxias do Sul.

Dentre os principais resultados percebeu-se que os conceitos de agricultura sustentável ainda estão um pouco distantes da

realidade, em especial dos pequenos produtores participantes da pesquisa. Foi constatado com a pesquisa que os produtores

utilizam agrotóxicos para que seus produtos tenham uma melhor qualidade, mas são usados aqueles que atingem de forma

moderada o meio ambiente, pois de forma alguma poderia deixa-los de usar.

Considerações Finais

Considerando-se os malefícios causados pelos agrotóxicos usado de forma incorreta ou excessiva e o custo que se tem ao

utilizar-se esses produtos são muito grande, por isso só se faz a utilização onde se é recomendado ou necessário, para que não

poluam o meio ambiente e tenham danos em suas plantações. Deve-se utilizar os recursos naturais da melhor forma possível a

fim da preservação do planeta, da própria espécie humana e das outras formas de vida, tanto animal como vegetal.

As atividades e ações relacionadas ao meio ambiente devem estar presente em todas as situações cotidianas na vida das pessoas. 

Tendo em mente que a planta é quem fertiliza a terra, e que as vezes, boa parte do solo é perdido por conta de agrotóxicos, que 

são um grande inimigo da natureza, é de suma importância que agricultores saibam utilizar a terra de forma que usufrua todo o

solo sem haver desperdícios. Sem haver uso de energia, agrotóxicos e fertilizantes químicos consequentemente haverá uma 

melhor qualidade de produtos quando bem tratado o solo, e talvez seja esse o grande problema dos agricultores, que não tem 

uma capacitação necessária para melhor tratar do solo em que utilização.
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