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O Litoral Norte do estado do Rio Grande do Sul, se caracteriza fundamentalmente por
uma economia associada à atividade turística de veraneio, no entanto, também apresenta uma
importante e diversificada produção agrícola, destacando-se a produção de frutas, verduras e
hortifrutigranjeiros, com destaque acentuado para a banana, que responde por 90% da produção
do Estado. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo investigar especificamente a
produção de banana, figo, maracujá e mamão, no âmbito dos 24 municípios que compõe
atualmente o Território Rural Litoral, que apresenta uma área de 9.009,42 Km², população total
de 345.449 habitantes, sendo destes 83,52% população urbana e apenas 16,47% população
rural.
Metodologicamente, realizou-se análise de dados secundários, com consulta a base de
dados da Produção Agrícola Municipal 2015, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), comparando os anos de 2005 e 2015, no intuito de identificar se ouve aumento da
produção na região em estudo. Definiu-se como loco de pesquisa a abrangência do Território
Rural Litoral, composto pelos municípios de: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa,
Capivari do Sul, Caraá, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Imbé, Itati, Mampituba, Maquiné,
Morrinhos do Sul, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Riozinho, Santo Antônio da Patrulha,
Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Três Forquilhas e Xangri-lá,
somando-se um total de 24.
Os resultados encontrados apontam, de forma geral, para um aumento da produção da
banana (28%) e do maracujá, que em 2005 não apresentava produção, e 2015 surge com uma
produção de 5380 toneladas, ao passo que a produção de figo e mamão reduziram
respectivamente 41% e 46% no intervalo dos anos analisados. Destacam-se com produção mais
significativa de banana, os municípios de Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul e Mampituba,
sendo esses responsáveis por 70% do total produzido na região. Já os municípios de Torres e
Mampituba tem destaque na produção de maracujá, sendo os responsáveis por 79% da produção
no Território Rural Litoral. Também é preciso destacar que nos dois anos analisados, 2005 e
2015, os municípios de Capão da Canoa, Capivari do Sul, Imbé, Tramandaí e Xangri-lá não
apresentam produção alguma, dentre os itens pesquisadas. Já o município de Arroio do Sal não
apresentava produção em 2005 e no ano de 2015 apresentou produção de 28 toneladas de
maracujá. Ao passo que os municípios de Balneário Pinhal, Cidreira, Mostardas, Palmares do
Sul e Tavares, apresentavam uma produção de 17, 11, 77, 29 e 35 toneladas, respectivamente,
de banana em 2005 e nenhuma produção em 2015.
Por fim, fica bastante claro que a banana continua sendo a cultivar de maior expressão
comercial produzida no Litoral Norte – RS, dentre os itens pesquisados. No entanto, há que se
destacar a concentração da produção em apenas alguns municípios, pois em 2005, tinham-se
18 municípios produzindo, ao passo que em 2015 esse número foi reduzido para 13 municípios,
dois quais, conforme visto, três concentram 70% da produção. Além de que, registrou-se 13
municípios que não apresentam em 2015 nenhuma produção dos itens analisados, ao passo que
em 2005 eram apenas 6 municípios nessa mesma condição, apontando para uma tendência,
muito provável, de cada vez maior urbanização da região e maior exploração do turismo
litorâneo de veraneio, frente uma diminuição de área e população rural. Resta, para conclusão
do trabalho, destacar que o espaço do Território Rural Litoral, no âmbito dos seus 24
municípios, abrange uma grande diversidade produtiva, que não foi possível de ser explorada
em sua totalidade, necessitando assim estudos mais amplos e aprofundados.

