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RESUMO 

É sabido a importância do Brasil no abastecimento mundial com os produtos fruto do 
agronegócio, principalmente das grandes commodities. Porém o agronegócio no 
pais vai muito além das grandes commodities que são exportadas. Cada região, 
mesmo que com menor relevância, apresenta seu núcleo rural com suas 
particularidades de produção que são de grande valia para a economia e 
manutenção do abastecimento da região. Assim, objetivando-se conhecer melhor as 
características do agronegócio em uma rota comercial no estado do Rio de Janeiro, 
foi realizada uma pesquisa de caráter investigativo, com a aplicação de questionário 
previamente formulado em propriedades rurais, localizadas em uma rota comercial 
de uma empresa de produtos agropecuários. Foram aplicados 37 questionários com 
gestores e/ou proprietários rurais nos municípios de Barra do Pirai, Barra Mansa, Rio 
Claro, Resende, Valença, Vassouras e Volta Redonda. Em posse dos dados foi 
realizada uma análise, sendo possível afirmar que os produtores da rota comercial 
são em sua maioria homens, casados, com idade superior a 50 anos, além de terem 
o nível superior completo e praticarem a pecuária de corte. As propriedades são 
formadas por morros, tendo nascentes de agua e córregos cortando as propriedades 
sendo as nascentes protegidas e os córregos sem mata ciliar. Já na infraestrutura e 
maquinário as propriedades apresentam casa e curral de manejo, o equipamento 
mais presente é o tronco e o maquinário mais encontrado é o trator. Assim, é 
possível afirmar que o agronegócio da região é de pequeno porte, e está iniciando o 
processo de modernização em lentos passos em busca de melhor desempenho, 
porém é de grande importância para dinâmica econômica e social da região. 
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