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a exPointer atrai o universo do agronegÓCio 
gaÚCHo (e BrasiLeiro) a esteio. PÚBLiCos ruraL e 
urBano vão ConFerir o Que o CaMPo ProduZ de 
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teCnoLogias ou atÉ Para FaZer uM registro  
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EDItorIAIS

A agricultura familiar terá a maior participa-
ção de sua história na Expointer. Em um pavi-
lhão com mais de 7 mil metros quadrados, ha-
verá 316 espaços para empreendedores rurais 
mostrarem a evolução e a diversidade da pro-
dução. Neste ano, em grande reconhecimento 
nacional para nossos produtores, a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, anunciou que montará seu gabinete 
dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar. Es-
tará junto a nossos produtores rurais e às enti-
dades que compõem a comissão organizadora 
do pavilhão, formada por Secretaria de Agricul-
tura Familiar e Cooperativismo, do governo fe-
deral, Emater/RS-Ascar, Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura (Fetag/RS), Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do 
Rio Grande do Sul (Fetraf -RS) e Via Campesina.

Teremos nesta Expointer uma série de te-

mas de grande importância para o agro. No 
dia 30 de agosto será realizado o 1º Fórum 
Nacional Bianual do Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 
2017/2026 (Pnefa), no auditório da adminis-
tração central do Parque de Exposições Assis 
Brasil. Vamos discutir o andamento da execu-
ção do Pnefa, além do seu impacto nacional 
para o setor produtivo, autoridades e socie-
dade. Será uma grande oportunidade de reu-
nirmos pessoas de todo o Brasil para discutir 
a evolução do status sanitário dos estados e, 
no caso do Rio Grande do Sul, para livre de af-
tosa sem vacinação, o que abrirá oportunida-
des comerciais importantes.

Igualmente teremos debates importantes 
sobre a reforma tributária nacional, que está 
sendo discutida no Congresso. Receberemos 
governadores do Sul e do Sudeste do País e 

participantes do Consórcio de Integração Sul e 
Sudeste (Cosud) e do Conselho de Desenvolvi-
mento e Integração Sul (Codesul), além de de-
legações estrangeiras e participações de países 
no Pavilhão Internacional. Estaremos presen-
tes em outros debates e discussões, buscando 
caminhos para acelerar o desenvolvimento da 
agropecuária gaúcha e do Rio Grande do Sul. 

Ao lado das entidades representativas dos 
diferentes segmentos da agropecuária, man-
teremos um canal aberto de diálogo, aprovei-
tando este momento de congraçamento que 
é a Expointer para também ouvir demandas 
e alinhar estratégias que contemplem todos 
os elos das cadeias produtivas. Temos convic-
ção de que o Rio Grande do Sul terá mais uma 
grande feira, gerando desenvolvimento a par-
tir da nossa produção rural, pilar de sustenta-
ção da economia gaúcha.

Chegamos a mais uma edição da maior feira 
do agronegócio da América Latina, a Expointer, 
onde tradicionalmente a Emater/RS-Ascar ocupa 
um espaço de destaque para apresentar todo o 
seu trabalho de Assistência Técnica e Extensão 
Rural e Social (Aters) junto a 220 mil famílias de 
agricultores familiares de todo o Estado.  

Mas a cereja do bolo de toda a instituição 
são as 1.363 agroindústrias já legalizadas e as 
2.126 cadastradas e em processo de regulari-
zação, até julho de 2019, por todas as regiões 
do Rio Grande do Sul. Destas, 247 estão ex-
pondo seus produtos e marcas no Pavilhão da 
Agricultura Familiar, de 24 de agosto a 1º de 
setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio. O 
espaço conta ainda com 65 empreendimentos 
de artesanato rural, plantas e flores.

É praticamente impossível avaliar o estágio 
atual de desenvolvimento da agroindústria no 
Estado sem passar pela atuação da Emater/
RS-Ascar, que serviu de modelo ao serviço de 
Extensão Rural de diversos estados brasileiros 
e teve início na década de 1950, de forma inci-
piente, no setor de leite e derivados. 

Naquela época, apenas algumas indústrias 
de pequeno e médio portes, de laticínios, de 
carnes e vinícolas, absorviam parte da pro-

dução de matéria-prima que, no geral, era 
transformada e comercializada de forma mais 
rudimentar, num processo mais simples e sem 
muita tecnologia. A falta de capacidade de ab-
sorção da matéria-prima limitava a atividade 
de produção e de condições técnicas adequa-
das para sua transformação e atendimento às 
necessidades do mercado. 

No início dos anos 1970, a instituição já pos-
suía uma equipe técnica especializada para 
atender tanto aos produtores de leite como – 
e principalmente – às indústrias de laticínios. 
Assim, cooperativas e indústrias que opera-
vam com leite passaram a receber assistência 
técnica e capacitação dos seus funcionários; 
ampliação, reformas e novos prédios foram 
projetados e novos equipamentos instalados. 
Com isso, novos produtos com mais tecnolo-
gia surgiram e começaram a atender a merca-
dos cada vez mais distantes. 

A partir da década de 1980, já com denomina-
ção de Área de Agroindústria, outros tipos de em-
preendimentos passaram a ser acompanhados, 
como frigoríficos/abatedouros de aves, bovinos e 
suínos; fábricas de embutidos, de doces e conser-
vas e de ração; vinícolas e destilarias, entre outros. 

E foi só nos anos 2000, com o advento do 

Programa Estadual da Agroindústria Familiar, 
que essa assistência se fortaleceu e que o foco 
principal passou a ser a pequena agroindús-
tria. Políticas públicas de incentivo ao setor 
foram criadas para possibilitar aos empreendi-
mentos a adequação às normas de vigilância 
sanitária, o controle da produção e a proce-
dência do produto, garantindo maior qualida-
de e um alimento seguro aos consumidores.

Toda essa atividade de apoio à agroindús-
tria dá condições ao agricultor familiar de pro-
duzir e comercializar toda a sua matéria-prima, 
além de alento para ampliar cada vez mais a 
produção, com mais qualidade e regularidade, 
alcançando novos mercados. É um processo 
necessário no intuito de agregar valor à ma-
téria-prima para aumentar a renda dessas fa-
mílias e, consequentemente, conquistar a su-
cessão familiar, garantindo a permanência do 
jovem no campo, que pode contar com diver-
sos cursos de qualificação e aperfeiçoamento 
oferecidos pela própria Emater/RS-Ascar. 

Então não deixe de conhecer toda essa 
história e degustar todos os sabores que a tra-
dição gaúcha tem a oferecer no Pavilhão da 
Agricultura Familiar e no Espaço da Emater na 
Expointer! Boa feira a todos!

Expointer, a nossa grande festa

Agroindústria: a cereja do bolo

Covatti Filho – Secretário 
da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural

Geraldo Sandri 
Presidente da Emater/RS

Alencar Rugeri
Diretor Técnico

Vanderlan Vasconselos
Diretor Administrativo
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PaviLHão da 
agriCuLtura 

FaMiLiar terá a sua 
Maior PartiCiPação 

na HistÓria na 
edição de 2019 

da exPointer

Neste ano, 55 empreendimentos par-
ticiparão pela primeira vez da Expointer. 
Dentre as novidades apresentadas no Pavi-
lhão da Agricultura Familiar está a família 
Rojhan, que fabrica embutidos em Sapiran-
ga, na localidade de Picada Verão, e estará 
levando para a feira 16 tipos diferentes de 
produtos, como salames, linguiças, lombo e 
filé de suíno defumados, salsichão e bacon.

Conforme Danilo Rojhan, proprietá-
rio da agroindústria, junto com a esposa 
Edina e os filhos Ruana e Vitor, há vários 
anos eles pretendiam ir à Expointer mos-
trar os seus produtos. Mas só agora con-
seguiram ter produção suficiente para 
levar aos consumidores da feira para que 
eles também conheçam seu portfólio. A 
família Rojhan tem toda a produção di-
recionada atualmente para a venda na 
feira municipal de Sapiranga. 

Desde 2015 eles estão com a agroin-
dústria legalizada, produzindo embuti-
dos que seguem a receita do pai de Dani-
lo, passada também para os filhos, que 
trabalham junto no empreendimento. 

Agora, por semana, eles processam de 2 
mil a 2,5 mil quilos de suínos, que vendem 
principalmente na feira municipal. Assim, 
a agroindústria contribui para a realiza-
ção dos sonhos dos pais, Edina e Danilo, 
de aumentar a renda, dar continuidade 
a uma tradição familiar e manter os dois 
filhos do casal na propriedade.

No ano passado, além de completar 20 
anos com sucesso reconhecido de público 
e de vendas, o Pavilhão da Agricultura Fa-
miliar dobrou de tamanho, passando de 3,5 
mil metros quadrados para 7,6 mil metros 
quadrados. Além de garantir o aumento do 
número de expositores, o novo espaço possi-
bilitou a ampliação da praça de alimentação 
para 410 lugares e a criação de um depósito 
interno, que facilita a reposição dos produtos 
por parte das agroindústrias. O Pavilhão da 
Agricultura Familiar em 2018 vendeu 40,3% 
a mais do que em 2017, alcançando a marca 
de R$ 4 milhões em negócios. 

A Expointer 2019 acontecerá de 24 de 
agosto a 1º de setembro, no Parque de Ex-
posições Assis Brasil, em Esteio.

Os Rojhan fazem a sua estreia

CARinE MASSiERER E TAlinE SChnEidER

Na 42ª edição da Expointer, os agri-
cultores familiares terão sua maior 
participação, sendo 316 espaços de 
comercialização na 21ª Feira da Agri-

cultura Familiar. O pavilhão, com mais de 7 mil 
metros quadrados, oferecerá aos visitantes toda 
a diversidade de produção de agroindústrias, 
artesanato rural, plantas e flores, além de qua-
tro cozinhas com refeições. Os estandes serão 
divididos entre 247 agroindústrias, 65 empreen-
dimentos de artesanato rural, plantas e flores; e 
quatro cozinhas do Rio Grande do Sul, mais cin-
co empreendimentos rurais do Rio de Janeiro, 
10 de Minas Gerais e um do Amapá. O número 
de inscrições é 9,5% maior do que no passado, 
quando 285 expositores participaram. 

A feira é organizada pelo Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por 
meio da Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo, Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande 
do Sul (SeapDR), Emater/RS-Ascar, Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura no RS (Fetag), 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar do RS (Fetraf-RS) e Via Campesina.

Ao todo, 139 municípios do Estado estarão 
representados no local. “Os visitantes poderão 
conhecer e adquirir alimentos tradicionais e ino-
vadores, que cumprem as exigências tributárias, 
sanitárias e ambientais, além de representar um 
modo de produção diferenciado, ligado ao lo-
calismo, à tradição e à cultura alimentar e a um 
modo de produção menos intensivo”, destaca a 
engenheira de alimentos Bruna Bresolin Roldan, 
extensionista rural e social da Emater/RS-Ascar.

Todos os inscritos na feira fazem parte do 

Programa Estadual de Agroindústria Familiar 
(Peaf), gerenciado pela Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural  
(SeapDR) e executado pela Emater/RS-Ascar. O 
Peaf oferece serviços para as agroindústrias fa-
miliares, como qualificação técnica, incentivos 
financeiros para melhoria e legalização, auxílio 
na elaboração de projetos para construção, 
reforma ou ampliação de agroindústrias fami-
liares, elaboração de layout de rótulos e capa-
citação dos empreendedores. 

Para o ex-extensionista Osvaldo Brunetto, da 
Emater/RS-Ascar, que participou do fortaleci-
mento da assistência técnica às agroindústrias, 
é difícil analisar o estágio atual de desenvolvi-
mento da agroindústria no Estado sem enfati-
zar a atuação da instituição. “É uma atividade 
que serviu de modelo ao serviço de Extensão 
Rural de diversos estados brasileiros”, frisa.

Agroindústrias como a da família 
Rojhan, que fabrica embutidos 

em Sapiranga, aproveitam a 
Expointer como espaço para 

ampliar a clientela e ao mesmo 
tempo dar visibilidade estadual 

e nacional às suas marcas

ESPECIAL: ExPoIntEr

Prontos para
bons negócios
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Os Rojhan vão mostrar 16 tipos diferentes de produtos na feira em Esteio
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O número de agroindústrias in-
clusas no Programa Estadual de 
Agroindústria Familiar (Peaf), da 
Secretaria de Agricultura, Pecu-

ária e Desenvolvimento Rural (SeapDR), 
cresce a cada ano em função do mercado 
consumidor promissor no Rio Grande do 
Sul. Somente em 2019 a meta é de mais de 
150 novos empreendimentos inclusos no 
programa, que é executado pela Emater/RS-

-Ascar. Atualmente, são 1.403 as agroindús-
trias legalizadas no Estado. 

A Emater/RS-Ascar auxilia as agroindús-
trias na regularização tributária, sanitária e 
ambiental. Nesta caminhada, a instituição 
contribui para que as agroindústrias fami-
liares consigam incentivos financeiros para 
melhoria e legalização; elabora projetos 
para construção, reforma ou ampliação; aju-
da na confecção de layout de rótulos; capa-

cita os empreendedores e busca facilitar de 
diversas maneiras o acesso aos mercados. 

Esta atividade desenvolvida pela Emater/
RS-Ascar serviu de modelo ao Serviço de Ex-
tensão Rural de diversos estados brasileiros. 
“É difícil analisar o estágio atual de desen-
volvimento da agroindústria no Estado sem 
passar pela atuação da Emater/RS-Ascar”, 
enfatiza o engenheiro agrônomo e ex-exten-
sionista Osvaldo Brunetto.

A vez da Cozinha Show 
Dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar o público con-

tará com a Cozinha Show, uma iniciativa da Emater/RS-As-
car, com apoio do curso de Gastronomia da Universidade de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). O espaço tem 
por objetivo divulgar e valorizar os alimentos produzidos pe-
las agroindústrias familiares e à venda no pavilhão, com o 
uso destes em receitas elaboradas por chefs de cozinha.

De acordo com a extensionista Bruna Bresolin Roldan, ha-
verá demonstrações gratuitas e diárias aos visitantes, a partir 
do segundo dia (25/08) até o penúltimo (31/08) de feira. “Se-
rão demonstradas duas receitas por dia, sendo uma salgada 
e uma doce, às 13 e às 15 horas”, salienta. Todas as receitas 
estarão disponíveis no APP da Emater/RS-Ascar na Expointer.
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Divulgação

ConFira os Pratos
a sereM eLaBorados 
na CoZinHa sHow:
domingo  (25/08)
Escondidinho 13 horas 
Pudim 15 horas 
segunda  (26/08)
Pão de queijo com linguiça 13 horas  
Crepe de banana e doce de leite  15 h  
terça (27/08)
Bruschetta 13 horas 
Cartola  15 horas 
Quarta (28/08) 
Esfiha de ricota e nozes  13 horas 
Mousse de butiá  15 horas 
Quinta (29/08)
Quiche de bacon  13 horas 
Cheesecake  15 horas 
sexta  (30/08)
Croque madame 13 horas 
Suflê de goiabada  15 horas 
sábado  (31/08)
Ragus de linguiça e polenta  13 horas
Bomba erva-mate, creme de butiá 15 h

Embutidos das mais diversas 
regiões gaúchas têm 

no pavilhão da agricultura 
familiar da Expointer uma de 

suas grandes vitrines, para 
contatos que resultam 

em negócios e parcerias

Conservas são muito apreciadas pela clientela

soMente eM 2019, 
Mais 150 novos 

eMPreendiMentos 
deveM ser inCLuídos 

no PrograMa de 
agroindÚstria 

FaMiLiar
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PrograMa estaduaL de agroindÚstria FaMiLiar (PeaF)
Agroindústrias cadastradas e agroindústrias inclusas, por região

Fonte: Seapdr, julho de 2019.
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Agroindústrias 
a pleno vapor
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CARinE MASSiERER 

Conectando agricultores e 
consumidores” é o tema 
central que a Emater/RS-
-Ascar apresenta na Ex-

pointer 2019. No evento, realizado 
de 24 de agosto a 1º de setem-
bro, no Parque de Exposições 
Assis Brasil, em Esteio, a institui-
ção apresenta novidades e te-
máticas que aliam e aproximam 
agricultores e consumidores. 
Uma das principais inovações 
deste ano é a criação do apli-
cativo da Emater/RS-Ascar na 
Expointer, que disponibilizará 
material informativo técnico di-
gital para os visitantes da feira e 
também acesso às informações 
do Pavilhão da Agricultura Fami-
liar, como quais agroindústrias 
fazem parte do espaço e quais 
produtos elas oferecem. 

O extensionista James Roth, 
um dos organizadores do espaço 
da Emater/RS-Ascar na Expoin-
ter 2019, explica que pelo APP as 
pessoas também têm acesso às 

Com área de 14 mil metros quadrados, 
bem ao lado do Pavilhão da Agricultura 
Familiar, o Espaço da Emater/RS-Ascar na 
Expointer favorece a apresentação e as de-
monstrações técnicas de fruticultura, que 
divulgará as Boas Práticas Agrícolas (BPAs) 
e os cuidados na implantação de pomares 
comerciais e domésticos, de citros, abaca-
xi, banana, melancia, morango e açaí. 

No cultivo de olerícolas serão destacadas 
as BPAs, as práticas conservacionistas e a ali-
mentação saudável. Os visitantes poderão 
observar tubérculos de diferentes variedades 
de batata-doce, as quais terão destacadas as 
características de sabor; e aprender a reco-
nhecer elas nas prateleiras. Assim como as 
novas cultivares de alface adaptadas para 
climas mais quentes – forte demanda dos 
produtores desta hortaliça –, que são as va-
riedades BRS Leila e BRS Mediterrânea, lan-
çadas pela Embrapa e comercializadas pela 
Agrocinco; e a BRS Litorânea, desenvolvida 
pela Epagri e distribuída pela Isla. 

As inovações em pesquisas tecnológicas, 
com a utilização de microorganismos para o 
controle biológico de pragas e doenças e o 
uso de substratos e compostos orgânicos se-
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Estabelecendo a conexão

mídias sociais da instituição, bem 
como aos apoiadores e patrocina-
dores, além do Informativo Con-
juntural, referência no Estado por 
apresentar a situação atual das 
culturas e das criações. 

Além disso, serão lançadas as 
expectativas iniciais para a sa-
fra de grãos de verão, em evento 
que reúne a imprensa nacional 
e a Diretoria da Emater/RS. São 
apresentadas neste levantamen-
to as estimativas de produção de 
soja, milho, feijão e arroz, produ-
tos que impulsionam o setor do 

agronegócio gaúcho, cuja quali-
dade e expansão são garantidas 
pelo trabalho dos extensionistas 
e pela incansável dedicação dos 
agricultores.

Considerada vitrine para difun-
dir novas tecnologias, a Expointer 
proporciona à Emater/RS-Ascar 
ampliar sua visibilidade junto à 
população urbana, mostrando no 
seu espaço um pouco das ações 
desenvolvidas pelos 2.135 exten-
sionistas junto aos diferentes pú-
blicos que vivem no campo.

Com a vocação de prestar As-

sistência Técnica e Extensão Rural 
e Social (Aters), a Emater/RS-Ascar 
tem sido uma importante política 
pública de governo para o desen-
volvimento do setor agropecuário 
gaúcho, atendendo a mais de 250 
mil famílias em aproximados 3 mi-
lhões de atendimentos por ano.

Dentre os reflexos de todo esse 
envolvimento e compromisso com 
a melhoria das condições de vida 
de quem vive no campo, a Ema-
ter/RS-Ascar segue disseminando 
conhecimentos e vai mostrar na 
Expointer tecnologias sustentá-
veis adequadas para a agricultura, 
capazes de melhorar a produti-
vidade, reduzir custos, garantir a 
segurança alimentar das famílias 
e incentivar a permanência do jo-
vem no campo no processo de su-
cessão familiar rural.

Para tanto, conta com a parce-
ria do governo do Estado e de suas 
diversas secretarias, em especial 
a Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural 
(SeapDR), além de diversas enti-
dades parceiras e prefeituras.

O que o Espaço da Emater vai mostrar na Expointer

“

rão também mostrados na prática.
A Energia Solar Fotovoltaica, importan-

te insumo aos produtores rurais, é outro 
tema demonstrado, assim como a educa-
ção ambiental, o saneamento básico e a 
Biodiversidade, que terá um espaço inte-
rativo para reconhecimento e troca de ex-
periências e de sementes crioulas e Plantas 
Alimentícias Não Convencionais (Pancs), 
além de frutas e tubérculos.

A diversificação é incentivada por meio 

de atividades como a Produção de Leite à 
Base de Pasto, com espécies forrageiras; a 
Piscicultura, com ênfase na qualidade da 
água; o melhoramento genético nos reba-
nhos de pecuaristas familiares; a Secagem 
e a Armazenagem de Grãos, a partir de 
tecnologias desenvolvidas pelos nossos 
extensionistas, como o Silo de Alvenaria 
Armada, e as ações institucionais junto às 
agroindústrias de cana-de-açúcar, repre-
sentadas por meio da exposição de equi-

pamentos para a fabricação de melado, 
açúcar mascavo e cachaça artesanal.

Serão apresentados aos visitantes diferen-
tes formas de cultivo e usos das Plantas Me-
dicinais, Aromáticas e Condimentares, como 
uma ferramenta geradora de renda, promo-
tora de saúde e oportunidade de sucessão 
rural; e o Caminho do Mel, com orientações 
para criação de abelhas com e sem ferrão.

Também no Espaço da Emater poderá 
ser conferido o trabalho de assessoramen-
to às cooperativas, focando na intercoo-
peração, nos mercados institucionais e no 
fornecimento de alimentos saudáveis da 
agricultura familiar para a população em 
geral. Nesse espaço ainda serão divulga-
dos os serviços de Classificação e Certifi-
cação de Produtos de Origem Vegetal, que 
objetivam garantir mais qualidade e maior 
segurança no controle da qualidade dos 
alimentos, em especial a erva-mate.

A Emater/RS-Ascar está à frente, jun-
to com outros parceiros, de algumas 
atividades que serão desenvolvidas no 
Pavilhão da Agricultura Familiar, como 
é o caso das agroindústrias, da Cozinha 
Show e do Turismo Rural.

Inúmeras tecnologias voltadas às diferentes atividades agrícolas poderão ser conferidas

eMater Lança 
aPLiCativo 
exCLusivo 

Para ConeCtar 
agriCuLtores 

e ConsuMidores 
na exPointer

Aplicativo disponibiliza material informativo para os visitantes da feira
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Aproximar 
conhecimentos 
para formar um campo

cada vez mais forte
A UPF cultiva e poliniza saberes 
capazes de transformar realidades, 
tanto na cidade quanto no campo.

Hospital Veterinário
referência na região

Conceitos máximos
nas avaliações do MEC

Centro de Extensão e
Pesquisas Agropecuárias270

hectares

O Programa de Pós-Graduação em 

Agronomia da UPF oferece cursos de 

Mestrado e Doutorado com linhas de 

pesquisa que envolvem Biotecnologia 

e Recursos Genéticos, Ecofisiologia e 

Manejo de Plantas, Horticultura e 

Paisagismo, Proteção de Plantas e Solos.

PÓS-GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

Mais informações em www.upf.br/ppgagro

Agronomia
Agronegócio 
Ciências Biológicas
Engenharia Ambiental
Logística
Medicina Veterinária 

Motivos para vir para a UPF
fazer do agro o seu negócio

/universidadedepassofundo /universidadeupf www.upf.br
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Os bovinos de corte também apresentam 
muitas raças (16), com número mais expres-
sivo de Aberdeen Angus, Braford, Charolês, 
Hereford, Brangus, Devon, Wagyu, Santa 
Gertrudes e Limousin, além da presença de 
Simbrasil, Shorthorn, Caracu, Pardo Brasil e 
Poll Hereford, e de incluir neste ano Canchim 
e Senepol, no total de 533 unidades (seme-
lhante a 2018). A Associação Brasileira de He-
reford e Braford (ABHB) destaca 136 animais 
inscritos, alta de 6,3% sobre o ano anterior, e 
48 expositores, que, “mesmo em ano difícil, 
onde todos enfrentam dificuldades, estão 
otimistas com suas raças, apresentam seu 
trabalho e seu investimento em genética”, 
assinala o presidente Luciano Dornelles. 

Entre os bovinos, aliam-se os mistos (com 
destaque para Simental Fleckvieh, além de 
Normanda, Pardo Suíço e Red Poll), zebu-
ínos (com 29% a mais do que em 2018, so-
bressaindo Tabapuã, Indubrasil, Brahman, 
Guzerá, e incluindo Nelore), e bubalinos 
(Murrah e Mediterrâneo). Por outro lado, 
entre os destaques animais da feira estão 
os equinos, que comparecem sempre em 
grande número (860 neste ano) e raças (10 
nesta edição, despontando em unidades a 
Crioula, com 357, tendo na sequência Pônei, 
Quarto de Milha, Árabe, Mangalarga, Paint 
Horse, Campeiro, Appaloosa e Percheron, 

além do retorno de Gypsy Horse).
Participam ainda nos julgamentos os ca-

prinos (com as raças Boer e Anglonubiana) e 
os considerados pequenos animais, onde se 
inserem aves (liderando com 615 unidades e 
crescendo 17,6% sobre 2018), coelhos, pás-
saros ornamentais (que tiveram redução) e 
chinchilas (que aumentaram inscrição). Já 
os suínos não vêm mais à exposição há cer-
ca de dez anos, por questões de precaução 
sanitária. Porém, o setor mantém represen-
tação institucional e a promoção da carne, 
que também é feita com as proteínas bovina 
e ovina, dentro da chamada Vitrine da Carne 
Gaúcha, destacada no evento, entre outras 
iniciativas técnicas que, no amplo leque de 
atrações, integra a programação da feira.

Na agenda está, por exemplo, o 1º Fórum 
do Programa Nacional de Erradicação e Pre-
venção da Febre Aftosa, dia 30 de agosto, 
tratando da condição de zona livre pleiteada 
pelo Estado. Prevê-se também palestra sobre 
a importância da carne suína na alimentação 
humana, painel da cadeia láctea, seminário 
sobre impacto da eficiência reprodutiva em 
rebanhos de corte e leite, tudo no dia 27 de 
agosto, ciclo de palestras em aves ornamen-
tais e seminário de queijos artesanais, nos 
dias 25 e 26, além de diversos temas na área 
da medicina veterinária e de mercado.

Ampla visibilidade para grandes e pequenos

Bovinos de corte têm na 
Expointer um de seus principais 

eventos em âmbito de Brasil 
para divulgação genética, 

com 16 raças em exposição 
na edição de 2019

exPointer É 
vitrine do avanço 

na genÉtiCa da 
PeCuária e renova 

o otiMisMo na 
reaLiZação de 

negÓCios  

BEnnO BERnARdO KiST

Os animais são desde sempre a atra-
ção especial da Expointer, que sob 
este nome acontece na sua 42ª edi-
ção, de 24 de agosto a 1º de setem-

bro em Esteio (RS), já tem longa história, que 
remonta a 1901, e completa 50 eventos nes-
te parque em 2019. Neste tempo, a pecuária 
desfila o grande avanço que experimentou, 
em especial no plano qualitativo, destaca 
José Arthur Martins, atual subsecretário do 
Parque de Exposições Assis Brasil, da Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seapdr), que está envolvido 
com a exposição há mais de 40 anos, como 
médico veterinário e coordenador.

O profissional acompanhou neste período 
de Expointer uma mudança sensível no perfil 
genético do rebanho do Estado, em que “se 
modificou tecnicamente a conformação dos 
animais, antes mais voltados à produtividade, 
agora mais à qualidade”. Os números e o mo-
delo da exposição, segundo ele, alteraram-se 
muito, passando o tempo de evento com seis/
sete mil animais, que fica agora ao redor de 
quatro mil unidades. A atual edição inscreveu 
3.975 exemplares de argola (vão a julgamento). 
“Eles são as estrelas da festa, que é a grande 
vitrine para exposição da genética da pecuária, 
valendo sua avaliação como selo de qualidade 

A qualidade 
desfila no parque

para estimular negócios nos próximos encon-
tros do setor”, destaca Martins. 

O número total é um pouco menor (6,4%) do 
que no ano anterior, mas há segmentos que au-
mentaram a participação, caso do gado leiteiro 
(17,6%) e dos ovinos (10,3%), indicando otimis-
mo dos seus produtores e boas perspectivas 
de negócios, avaliou Covatti Filho, secretário 
da Agricultura. O subsecretário do parque 
também viu na reação do setor leiteiro “um 
sinal de que o pior passou”, enquanto Marcos 
Tang, presidente da Associação dos Criadores 
de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gado-
lando), diz esperar, “apesar do momento ain-
da conturbado, uma pista de julgamento cheia 
para apreciar a genética de alto rendimento da 
raça”, que volta a trazer maior número de ani-

mais (50% a mais do que em 2018). Ainda parti-
cipam Jersey, Gir Leiteiro e Girolando.

A ovinocultura terá 782 animais presentes 
para julgamento e a maior diversidade de raças 
(19). O maior número é de Texel, Ile de France e 
Suffolk, seguidas de Hampshire Down, Poll Dor-
set, Corriedale, Dorper, Crioula, Santa Inês, Ideal, 
Romney Marsh, Merino Australiano, White Dorper 
e Karakul, além crescer o de naturalmente colo-
ridos. Os ovinos tiveram boas vendas em 2018 
(37,5% a mais do que em 2017) e o setor espera 
novamente grande performance nesta edição, 
com 166 expositores mostrando “muito trabalho 
e dedicação para colocarem em pista o que há de 
melhor na genética dos criatórios brasileiros”, diz 
Edemundo Gressler, presidente da Associação 
Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco).

Ovinos ampliam sua presença e se apresentam maior número de raças nesta edição

Fonte: Seapdr.

os aniMais eM 
exPosição
inscrições de animais para 
julgamento na 42ª Expointer
tipos  raças número 
Ovinos 19 782
Bovinos de corte 16 533
Bovinos mistos 4 161
Zebuínos 6 120
Bubalinos 2 11
Bovinos leiteiros 4 393
Equinos 10 860
Caprinos 2 45
Pequenos animais - 1.070
Total  - 3.975
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Seminário de Queijos Artesanais
Durante a Expointer 2019, a Emater/RS-Ascar promove o 5º Seminário de Queijos Artesanais, na segunda-feira (26/08), 

às 9 horas, no auditório da Administração Central, no Parque Assis Brasil, em Esteio. O evento tratará da legislação e da 
valorização dos queijos artesanais, bem como da regulamentação do Selo Arte, lançado no último mês.
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Confira a programação completa:  
 9 horas –  Painel sobre Legislação
  INs 76 e 77 – Implicações para as agroindústrias 
  familiares – Milene Cé, do Mapa/RS
  Regulamentação do Selo Arte – Rodrigo Dantas/ 
  Mapa/DF Adesão ao SUSAF/RS – relato municipal 

 11h15 –  Painel sobre valorização de queijos artesanais 
  Queijos artesanais e desenvolvimento rural 
  sustentável – Luciana Farina, da Unioeste/PR
  Valorização dos queijos artesanais na 
  gastronomia – Carlos Kristensen, de
  Restaurantes  Hashi/UM Bar & Cozinha
  Programa de Produtos Premium RS – 
  Secretaria de Ciência e Tecnologia/RS
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A ICB BIOAGRITEC está lançando sua nova linha, ADITIVE, de 
produtos microbianos visando práticas agrícolas sustentáveis, 
voltadas à disponibilização continuada de aditivos biológicos e 
à manutenção da biodiversidade. A linha ADITIVE está direcionada 
à otimização das diferentes interações biológicas entre solo, plantas 
e microbiota, proporcionando um equilíbrio dinâmico no ambiente e 
a ocorrência da trofobiose.

A linha ADITIVE é composta por um mix de microrganismos:
ADITIVE BAC (Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens);
ADITIVE FUNGI (Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae);
ADITIVE PURPUR (Purpureocilium lilacinum e Isaria fumosorosea). 

Esses microrganismos potencializam a biodegradação de compostos 
orgânicos, especialmente pela produção de enzimas e metabólitos. 

Os principais benefícios das diferentes combinações desses 
microrganismos são:

n Reestruturação e Conservação do Solo;
n Aumento da Matéria Orgânica;
n Otimização da Biodiversidade;
n Manutenção do equilíbrio biodinâmico (homeostasia);
n Ocorrência da trofobiose;
n Exclusão competitiva de microrganismos indesejáveis.

APLICANDO A POTENCIALIDADE MICROBIANA 
NA OTIMIZAÇÃO DE SUA COMPOSTAGEM

ICB BIOAGRITEC LTDA.
Rua Arabutan, 386  n  Navegantes

Porto Alegre, RS  n  CEP: 90240-470  n  Fone: (51) 3022-2985
e-mail: detec@icb.bio.br  n  www.icb.bio.br



PoLítiCas de 
aCesso ao Custeio 

FortaLeCeM as 
atividades rurais

e ContriBueM Para 
a PerManênCia 

no CaMPo

MiChEllE TREiChEl

A agricultura familiar de-
sempenha papel fun-
damental para o cresci-
mento da economia e da 

melhoria das condições de vida do 
povo brasileiro. Nos últimos anos, 
as políticas de crédito rural vêm 
contribuindo para o desenvolvi-
mento deste setor. Para o enge-
nheiro agrícola Rogério Mazzardo, 
gerente técnico da Emater/RS-As-

car, essas políticas são importan-
tes ferramentas para a qualifica-
ção e a viabilização das atividades 
agropecuárias e agroindustriais, 
além da proporcionar agregação 
de renda, profissionalização dos 
agricultores e processos. “Fortale-
cem a permanência das famílias 
nas propriedades, motivando a 
sucessão familiar”, destaca.

O Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) tem o objetivo de dar im-

CrÉDIto rUrAL

Renda e qualidade de 
vida para o campo

pulso às atividades desenvolvidas 
pelo agricultor, integrando-o à ca-
deia do agronegócio por meio da 
modernização do sistema produti-
vo. “Dessa forma, o produtor conta 
com crédito para aquisição de tec-
nologias, como insumos, máqui-
nas, equipamentos e benfeitorias, 
que qualificam sua atividade pro-
dutiva, gerando emprego e renda”, 
cita. Mazzardo destaca que os técni-
cos da Emater/RS-Ascar estão habi-
litados a orientar e auxiliar no plane-
jamento e na gestão das atividades 
desenvolvidas pelos agricultores, 
para escolha adequada do crédito.

“Os produtores interessados 
em qualificar suas atividades pro-

dutivas podem buscar orientações 
junto aos escritórios municipais 
da Emater/RS-Ascar, presentes em 
praticamente todos os municípios 
do Rio Grande do Sul, e também 
nos agentes financeiros de seu re-
lacionamento”, indica. Segundo o 
especialista, a profissionalização 
das atividades chegou ao campo 
e à agricultura familiar. “O acesso 
ao crédito proporcionou que os 
agricultores qualificassem suas 
atividades produtivas, oferecen-
do para a sociedade produtos em 
quantidade e qualidade, melho-
rando não apenas a infraestrutura, 
mas também a qualidade de vida 
das famílias”, enfatiza.

(51) 9.9252.1767
e-mail: industriarbr@gmail.com

Garantia de Motor gasolina

Entregue em 
todo Brasil*

*frete parcelado 
junto com preço 

da máquina

1 Ano 6 meses
e reposição de peças de garantia

Garantia de Motor gasolina

1 Ano 6 meses
e reposição de peças de garantia
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Máquinas e implementos são apresentados em primeira mão em Esteio

Expointer torna-se oportunidade valiosa para conhecer o que de mais inovador é colocado no mercado
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Custeio do Pronaf (MCR 10.4.2 e 10.17.5)
Para financiamentos destinados ao cultivo de arroz, milho, feijão, man-

dioca, feijão caupi, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, inhame, cará, 
batata-doce, batata inglesa, abacaxi, banana, açaí, pupunha, cacau, baru, 
castanha de caju, laranja, tangerina, olerícolas e erva-mate. Para o custeio 
pecuário destinado a apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura, ovinos 
e caprinos. Para as demais culturas, criações ou atividades e animais desti-
nados a recria/engorda, com taxa de juros que variam de 1,5% a 4,6% ao ano 
e limites de R$ 7.500,00 a R$ 250.000,00 por beneficiário.

Crédito de investimento Pronaf A, B 
e Mais Alimentos (MCR 10.5.5, 10.13 e 10.17)

Pronaf A e B: investimentos em infraestrutura nas propriedades. Taxas de 
juros de 0,5% ao ano para Pronaf A. Pagamento em até 10 anos, com carên-
cia de até três anos ou até cinco anos justificado, e limite de até R$ 26.500,00 
(R$ 25.000,00 para os investimentos do beneficiário e R$ 1.500,00 para a 
Ater). Taxas de juros de 0,5% ao ano, com rebate de 25% da parcela para Pro-
naf B. Até dois anos para pagar (sem carência), com limite de até R$ 5 mil por 
operação (limitado ao teto de R$ 15.000,00, somando as operações).

Pronaf Mais Alimentos
Destina recursos para investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar. As taxas de juros variam de 2,5% a 

5,5% ao ano, conforme empreendimento e finalidade. Limite individual de R$ 330 mil para as atividades de suinocultura, avicultu-
ra, aquicultura, carcinicultura e fruticultura; e de R$ 165 mil para as demais finalidades. Limite coletivo de R$ 800 mil, respeitados 
os limites individuais. De acordo com a finalidade, os prazo de pagamento variam de cinco a até dez anos, com períodos de carên-
cia que variam de um até três anos – exceto caminhonetes e motocicletas, com até cinco anos de carência.

linhas de crédito disponíveis

Expointer oferece a 
oportunidade de os produtores 
adquirirem tecnologias para as 
suas atividades com condições 

diferenciadas de financiamento

Inor Assmann/Editora Gazeta/Banco de imagens

13JORNAL DA 
EMATER
AGOSTO/SETEMBRO DE 2019



Fo
to

s:
 E

m
er

so
n 

Fo
gu

in
ho

/S
ea

pd
r

governador se 
diZ otiMista CoM 
a 42ª exPointer e 

avaLia Que evento 
vai suPerar o 

voLuMe de PÚBLiCo 
e de negÓCios 

registrado eM 2018

ROMAR BElinG

Natural de Pelotas, região gaúcha re-
conhecida pela importância socio-
econômica da agroindústria, nesse 
caso em especial a apoiada na fru-

ticultura, o governador Eduardo Leite de-
monstra ter ciência de quanto essa atividade 
contribui para o desenvolvimento regional. 
Por isso, ele comemora os números associa-
dos à 42ª Expointer, na qual a participação 
da agricultura familiar, público diretamente 

envolvido com a agregação de valor aos ali-
mentos e às matérias-primas produzidas no 
campo, será a maior da história. Aos 34 anos, 
Leite também revela a sua preocupação em 
criar políticas e alternativas que permitam 
aos jovens permanecerem e se realizarem no 
meio rural, promovendo a sucessão na con-
dução das pequenas propriedades. 

Nesta entrevista exclusiva concedida ao 
Jornal da emater, por e-mail, o governador 
enfatiza a sua expectativa de que a edição 
de 2019 da Expointer alcance excelentes 

índices de negócios. “A economia nacional 
está dando sinais de melhora e aqui no Esta-
do também estamos, aos poucos, reagindo. 
Além disso, teremos a maior participação 
da história na agricultura familiar e aumen-
to no número de bovinos leiteiros e ovinos”, 
frisa. “Tudo isso nos leva a acreditar que 
essa Expointer vai superar o volume de pú-
blico e de negócios em relação ao ano pas-
sado. Estamos realmente muito otimistas.” 
Leia abaixo e na página ao lado a íntegra 
das respostas do governador Eduardo Leite.

Jornal da Emater – Que papel 
o senhor entende que as peque-
nas propriedades de perfil fami-
liar podem cumprir no processo 
de retomada econômica do Rio 
Grande do Sul e quais os seus pla-
nos para esse público?

Eduardo Leite – O Censo Agro 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), de 2017, mos-
tra que existem 365 mil estabele-
cimentos agropecuários no Rio 
Grande do Sul, sendo 83,7% (305,5 
mil) com menos de 50 hectares, ou 
seja, da agricultura familiar. A força 

desse segmento é expressada por 
esses dados e pela diversidade de 
sua produção. A agricultura familiar 
contribui para o desenvolvimento 
local e regional à medida em que, 
ao agroindustrializar a matéria-
-prima, agrega tecnologia e renda 
à propriedade, estimulando os jo-
vens a permanecerem na ativida-
de. O Estado continuará apoiando 
a agricultura familiar com a assis-
tência da Emater e demais políticas 
públicas já consolidadas, como o 
Programa Estadual de Agroindús-
tria Familiar (Peaf), o Troca-Troca 

de Sementes, e financiamentos via 
Fundo Estadual de Apoio ao Desen-
volvimento dos Pequenos Estabe-
lecimentos Rurais (Feaper). A agri-
cultura familiar tem papel relevante 
na economia de muitos municípios 
gaúchos e é um dos grandes moti-
vos para nos tornar um Estado mui-
to forte no Agro. Portanto, é dever 
do Estado seguir sempre apoiando 
e estimulando esse setor.

Um dos gargalos na atualida-
de, junto aos pequenos produto-
res, é a dificuldade de licenças e 

autorizações para comerciali-
zação de seus produtos. Como 
permitir que as famílias possam 
comercializar seus produtos sem 
ter de arcar com altos custos de 
legalização, em geral completa-
mente fora da realidade econô-
mica das famílias?

A modernização da administra-
ção e a desburocratização do Esta-
do é uma das nossas prioridades. 
No caso da agricultura familiar, 
uma mudança importante, imple-
mentada ainda na gestão passada, 
é o novo modelo do Sistema Unifi-

eduardo Leite
GOVERnAdOR dO ESTAdO dO RiO GRAndE dO SUl
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EntrEVIStA ExCLUSIVA

“A Expointer é o momento 
mais especial do ano”



Estrada da Olaria, 407
São Leopoldo (RS)
www.agroplastic.com.br

(51) 3272.0700

Linhas:
Agrícola para Estufas
Dupla Face para Silagem
Flex para Construção
e Indústria

Temos oferecido apoio por meio 
da conveniada Emater, que está 

presente em quase todos os municípios 
gaúchos, oferecendo suporte para que o 
agricultor seja empreendedor e vetor de 
desenvolvimento local. A Emater é uma 
grande parceira e desenvolve trabalho 
de enorme relevância.”

mentem a produção, aumentem a 
produtividade e gerem emprego e 
renda nas propriedades.

A sucessão rural e a fixação de 
jovens no meio rural são temas de 
máxima atualidade. Que iniciati-
vas o governo do senhor pretende 
tomar no sentido de tornar a vida 
no meio rural atrativa para as no-
vas gerações?

De fato, a sucessão rural é um 
desafio gigantesco, considerando 
que o Censo Agro 2017, do IBGE, 

mostrou que houve aumento do 
percentual de produtores com 
idade mais avançada e redução do 
percentual de produtores jovens 
no Rio Grande do Sul. Cabe ao 
Estado propor políticas públicas 
para tentar frear o envelhecimen-
to do campo. Acreditamos que é 
possível mudar esse cenário pro-
movendo a agroindustrialização 
da produção, agregando valor aos 
produtos, o que torna o meio rural 
mais atrativo para o jovem, que 
pode empreender junto com a fa-

mília. A Secretaria da Agricultura 
também mantém o programa Bol-
sa Juventude Rural, que oferece 
apoio financeiro para que jovens 
rurais concluam o Ensino Médio e, 
como contrapartida, desenvolvam 
projetos produtivos, com subsí-
dio de 100% em financiamentos 
do Feaper para projetos selecio-
nados. Também temos, entre os 
desafios, a ampliação e a qualifi-
cação das condições de infraestru-
tura no campo, em questões como 
telefonia e internet, por exemplo.

leite: “A Expointer 
é o momento mais 

especial do ano, 
em que reunimos, 

num único 
espaço, todo o 

valor e a potência 
do nosso Estado”

cado Estadual de Sanidade Agroin-
dustrial Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte (Susaf). Pelo atual 
modelo, agroindústrias e equiva-
lentes com mão de obra familiar e 
área de 250 metros quadrados de 
processamento inscritas no Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM) podem 
comercializar produtos para todo o 
Estado, ampliando seu mercado, 
antes restrito ao município, que 
deve fazer o processo de equivalên-
cia do serviço de inspeção. Em ter-
mos de programas voltados ao estí-
mulo ao empreendedor, lançamos 
iniciativas como o Descomplica RS, 
com o objetivo de facilitar a vida 
de quem pretende empreender, 
gerar emprego e desenvolvimento, 
além de apresentar serviços mais 
ágeis à população, promovendo 
ações que buscam minimizar a 
burocracia da máquina pública. 
Outro programa importante é o 
Receita2030, voltado à simplifica-
ção tributária. E nos próximos dias 
anunciaremos novidades em rela-
ção aos licenciamentos, para agili-
zar esse processo e estimular novos 
investimentos, sem descuidar das 
questões ambientais. 

Que expectativa o senhor ali-
menta em relação à edição da Ex-
pointer de 2019 em termos de ne-
gócios e de difusão de tecnologias, 
tendo em mente o cenário econô-
mico do Estado e do País?

A Expointer é o momento mais 
especial do ano, em que reunimos, 
num único espaço, todo o valor e 
a potência do nosso Estado, não 
apenas na produção agrícola e na 
pecuária, mas também na capaci-
dade de inovação a partir das má-
quinas, implementos e tecnologia 
aqui gerados, levando a ganhos su-
cessivos de produtividade. Tenho 
muito otimismo quanto a esta 42ª 
edição. A economia nacional está 
dando sinais de melhora e aqui no 
Estado também estamos, aos pou-
cos, reagindo. Além disso, teremos 
a maior participação da história na 
agricultura familiar e aumento no 

número de bovinos leiteiros e ovi-
nos. Tudo isso nos leva a acreditar 
que essa Expointer vai superar o vo-
lume de público e de negócios em 
relação ao ano passado. Estamos 
realmente muito otimistas.

O Rio Grande do Sul é reconhe-
cido pela forte presença de agroin-
dústrias. O governo do Estado 
vislumbra algum tipo de apoio ou 
de estímulo para que esses em-
preendimentos, em especial os da 
agricultura familiar, possam ter 
melhores condições de competir 
em todo o País?

Reconhecemos que a agroindús-
tria tem tido avanços significativos, 
muito por conta do crescimento 
contínuo de empreendimentos fa-
miliares legalizados pelo Programa 
Estadual de Agroindústria Familiar 
(Peaf). O Estado apoia a profissio-
nalização dos empreendimentos 
familiares, com a destinação de re-
cursos do Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Pequenos 
Estabelecimentos Rurais (Feaper) 
para aquisição de equipamentos. 
Além disso, por meio do Peaf, é 
aberta a possibilidade para expor e 
comercializar nas maiores feiras do 
Estado e também em feiras locais e 
regionais apoiadas pelo poder pú-
blico. O Peaf ainda oferece uma sé-
rie de serviços, como qualificação 
técnica, incentivos financeiros para 
melhoria e legalização, acompa-
nhamento técnico na elaboração 
de rótulos para produtos e assistên-
cia técnica nas questões sanitárias, 
ambientais e tributárias. Temos 
oferecido apoio por meio da con-
veniada Emater, que está presen-
te em quase todos os municípios 
gaúchos, oferecendo suporte para 
que o agricultor seja empreen-
dedor e vetor de desenvolvimen-
to local. A Emater é uma grande 
parceira e desenvolve trabalho de 
enorme relevância. Sua política 
de extensão rural orienta produto-
res espalhados por todo o Estado 
com novas técnicas e tecnologias 
e diversas ações para que incre-
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Conectividade muda tudo.

O COOPERATIVISMO 
CONECTA PESSOAS.
A internet vai conectar 
os produtores 
à agricultura 4.0.
ConectarAGRO.
Bem-vindo à superprodutitividade 
conectada.

O ConectarAGRO é uma iniciativa de grandes 
empresas, tanto do agronegócio quanto de tecnologia, 
para levar conectividade 4G a todas as áreas do 
agronegócio do país, facilitando a integração 
e a gestão de toda a cadeia produtiva. 

Você que é dirigente ou faz parte de cooperativas, 
conheça os benefícios dessa conectividade total 
e colaborativa que aumentará a eficiência das suas 
operações e dos seus cooperados. 

É o mundo da tecnologia de conectividade chegando 
ao campo para facilitar a vida do produtor e a gestão 
das suas atividades, levando o potencial competitivo 
das cooperativas a outro patamar.

Brands of CNH Industrial

Junte-se à sua cooperativa e venha conversar 

com a gente.

conectaragro.com.br
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novo siLo seCador 
PerMite Manter 
a QuaLidade dos 

grãos arMaZenados 
e MeLHorar a 

rentaBiLidade 
no Meio ruraL

ClEOniCE dE CARVAlhO

Muitos produtores gaú-
chos não estão mais 
preocupados em con-
tar com um local se-

guro para guardar a colheita de 
grãos sem correr o risco de perder 
a qualidade da produção. Eles op-
taram pela construção do próprio 
silo para secar e armazenar os ce-
reais que irão utilizar na proprie-
dade ou ainda comercializar. As 
estruturas são de alvenaria, com 
sistema de secagem natural. A 
tecnologia foi desenvolvida pela 
Emater/RS-Ascar, que presta as-
sistência para implementá-la nas 
propriedades.

O agrônomo Ricardo Ramos 
Martins, do Escritório Central 

MASTITE O produto da Biomax que
auxilia na diminuição da CCS

Biomax Mastite; Biomax Endo e Ectoparasitas; Biomax Endo e Ectoparasitas Ovinos 
e Caprinos; Biomax Antitóxico; Biomax Pododermatite; Biomax Entérico; Biomax 
Sodomia; Biomax Papiloma; Biomax Equínos Cólica; Biomax Equínos Parasitário; 

Biomax Aves Antiinflamatório; e, Biomax Aves Antiestresse.

Rua Treze de Maio, 52  /  Não-Me-Toque (RS)   /  e-mail: biomaster.h@gmail.com

54 9.9978.1016  /  9.9946.9300

da Emater de Porto Alegre, re-
corda que os silos começaram 
a ser construídos em alvenaria 
armada em 1993. São utilizados 
para armazenar grãos de milho, 
arroz, soja, trigo, aveia branca e 
feijão, dentre outras culturas. “A 
adesão tem sido muito grande, 
em todo o Estado. Temos feitos 
vários projetos”, destaca Martins. 

No município de Tuparandi, 
por exemplo, foi construída uma 
unidade de silos secadores para 
40.000 sacos, sendo oito silos de 
5.000 sacos cada. “É muito fácil 
manuseá-los, uma vez que a seca-
gem utiliza ar natural ou levemen-
te aquecido e se processa lenta-
mente, com baixas temperaturas, 
sem risco de danificar os grãos”, 
esclarece o agrônomo. Além de 
acompanharem a obra, os profis-
sionais da Emater orientam sobre 
o uso adequado dos silos. 

Entre as vantagens que os si-
los proporcionam aos produto-
res está ainda o fato de que assim 
diminui o custo para transportar 
os grãos até prestadores do ser-
viço. São recursos que agora fi-
cam na propriedade rural.
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ArmAzEnAgEm

Mais silos nas 
propriedades

Silos são adaptados
 para atender à necessidade 
de cada produtor 



Ricardo Ramos Martins

Ganhos em escala
“Secar e estocar a safra na pro-

priedade resulta em economia e 
mais renda na propriedade”, des-
taca Marcelo Cassol, extensio-
nista do Escritório Municipal da 
Emater/RS-Ascar de Santa Cruz 
do Sul, na região central do Esta-
do. Ainda possibilita uma melhor 
negociação na hora da comercia-
lização, além de manter os atribu-
tos do produto.

Conforme o extensionista, o 
produtor de milho adquire o silo 
mais para o uso próprio. O moti-
vo é que nem sempre é possível 
saber se o milho comprado fora 
é de boa qualidade. Já o orizicul-
tor adere à proposta para conse-
guir entregar o produto no prazo 
combinado com os compradores. 
O serviço de secagem também é 
prestado por cooperativas, que 
nem sempre conseguem cumprir 
o prazo devido à alta demanda no 
período da colheita.

De acordo com Cassol, as plan-

O investimento na construção do silo varia de acordo com o tamanho do silo e os materiais usados, 
como tipo de tijolo, malha, com ou sem fornalha, instalação de rosca de abastecimento, monofásico 
ou trifásico, entre outros. “Para alguns, o custo pode ser alto, mas o retorno compensa o recurso 
investido”, diz Marcelo Cassol. O valor pode variar de R$ 8.000,00 para um silo de 200 sacas a até R$ 
25.000,00 para capacidade de 1.000 sacas. É possível financiar por meio do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os juros cobrados são de 4,6% ao ano.

Retorno compensa o investimento realizado

tas de construção foram sendo 
adaptadas ao longo dos anos. Em 
alguns silos foram colocados for-
nalhas para facilitar o processo de 
secagem nos períodos com alta 
umidade do ar, sobretudo no inver-
no e em localidades baixas. O milho 
de resteva, por apresentar alta umi-
dade no grão (acima de 22%), exige 
que a secagem seja agilizada.

Em Santa Cruz do Sul havia cer-
ca de 95 silos para milho até agos-
to de 2019, com potenciais para 
acomodar de 200 a 1.000 sacas 
do grão, totalizando capacidade 
para armazenar até 31.470 sacas, 
ou 1.900 toneladas de grãos. Há 
outras 15 unidades para secar de 
3.000 a 10.000 sacas, comportan-
do um total de 194.000 sacas, ou 
11.640 toneladas. “O silo pode ser 
adaptado para atender à necessi-
dade de cada agricultor”, declara 
Cassol. Em Santa Cruz, o primeiro 
silo secador para milho foi cons-
truído em 2007.
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Conheça mais em jacto.com

#ConteConosco

Linha de Pulverizadores Jacto

Seu cultivo protegido e produtivo

As melhores e mais variadas soluções para pulverização do Brasil e do mundo.
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inForMações soBre 
a ProCedênCia de 

aLiMentos vegetais 
e ControLe do uso 

de agrotÓxiCos 
FaCiLitaM o aCesso 

aos MerCados

Com os procedimentos 
de rastreabilidade, 

os consumidores terão 
mais informações 
sobre os produtos

TAlinE SChnEidER 
E EdUARdO ROdRiGUES 

Desde o dia 1º de agosto, 
está em vigor a fiscalização 
para fins de rastreabilida-
de de produtos vegetais 

frescos, conforme previsto na Ins-
trução Normativa Conjunta Nº 2 
(INC), publicada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) em fevereiro de 2018. 

De cumprimento obrigatório, o 

sistema de rastreabilidade de pro-
dutos vegetais frescos foi criado 
com o objetivo de garantir maior 
controle do uso de agrotóxicos e, 
principalmente, para permitir que o 
consumidor conheça a procedência 
do produto. Como o nome já diz, a 
rastreabilidade é uma série de pro-
cedimentos que permitem detectar 
a origem e acompanhar a movimen-
tação de um produto ao longo de 
toda a cadeia produtiva, com infor-
mações e documentos registrados. 
“Ou seja, é uma forma de conhecer 
a história completa e o caminho 

percorrido pelo produto, desde o 
plantio até chegar ao consumidor”, 
explica o extensionista Gervásio 
Paulus, da Emater/RS-Ascar. 

Na prática, o consumidor po-
derá identificar onde e como fo-
ram produzidas frutas, legumes e 
verduras. Os produtos deverão ter 
etiqueta com dados sobre o ali-
mento, bem como do fornecedor, 
que precisará informar nome ou 
razão social, endereço, coordenada 
geográfica ou certificado de cadas-
tro de imóvel rural. A exigência vale 
para o agricultor, o processador, o 
distribuidor e o varejo. 

Mas existem algumas necessi-
dades fundamentais para que o 
produtor realize a rastreabilidade, 
como identificar o produto com 
rótulo/etiqueta; ter as informa-
ções básicas sobre a história do 
produto desde o plantio até a 
colheita, por exemplo; registros 
dos insumos utilizados com data 
da aplicação; guardar a nota fiscal 
de venda do produto com infor-
mações de lote e variedade; além 
de receituário agronômico emitido 

por profissional competente. 
O produtor André D’Agostini, 

de Caxias do Sul, comerciante da 
Ceasa, gasta cerca de R$ 5 mil por 
mês com o custo de um agrônomo, 
contratado para orientar a empresa 
no procedimento, e a compra de 
etiquetas adesivas que atestam a 
origem de cenouras, beterrabas, 
rabanetes, brócolis e morangas ca-
botiás que cultiva. D’Agostini com-
prou a máquina para imprimir as 
etiquetas em casa, tarefa que divi-
de com os irmãos. “Para o mercado, 
é importante porque a gente conse-
gue agregar valor ao produto, além 
de dar mais segurança para o distri-
buidor e para o consumidor. O dono 
de um supermercado me disse que, 
se a nossa empresa não adotasse o 
rastreamento, deixaria de comprar 
nossos produtos”, salienta. 

Apesar de ser uma iniciativa bené-
fica aos consumidores, a rastreabili-
dade ainda enfrenta resistência entre 
os pequenos produtores, que a en-
xergam com ressalvas, pela preocu-
pação com as dificuldades encon-
tradas para cumprir a normativa. 

Principal fornecedor de hortifrúti do Estado, a Ceasa reúne cer-
ca de dois mil pequenos agricultores, a maioria com propriedades 
de até dez hectares. Segundo o presidente da Ceasa, Ailton dos 
Santos Machado, o papel da direção tem sido o de orientação, por 
meio do grupo de trabalho Alimento Seguro. “O grande proble-
ma é o produtor menor, sobretudo de folhosas, que tem só duas, 
três pessoas da família trabalhando. E há questões práticas sobre 
como, por exemplo, etiquetar molhos de verduras”, ponderou. 

Para o presidente da Associação de Produtores da Ceasa, Evan-
dro Finkler, a rastreabilidade pode inviabilizar o trabalho das fa-
mílias produtoras, que não têm condições de se adequar devido 
aos custos e à falta de acesso à tecnologia. Muitos, segundo Fink-
ler, sequer sabem usar o computador. “O temor da categoria é de 
que a maioria tenha de encerrar as atividades ou submeter-se a 
entregar seus produtos para terceiros, mais estruturados, oportu-
nizando o surgimento de atravessadores”, adverte.

Ainda há entraves a resolver 

Fone: (51) 3741-8728  /       (51) 99644-0064
e-mail: rovler@rovler.com.br  –  site: www.rovler.com.br

Turbinas para secadores, diversos
tamanhos e outras finalidades

Limpador
de grãos
com ar

ROVLER INDÚSTRIA, sempre inovando e lançando novos equipamentos, para atender um mercado cada vez mais exigente.

Fornalhas de ar sem fumaça com casa,
para secadores de arroz, com controle 
automático da temperatura

Secador Rotativo FE
(com fornalha externa)

Secador Rotativo FI
(com fornalha interna)

Secador Estático desmontável
para grãos diversos, com fornalha à lenha sem fumaça

Secador Estático
com Fornalha Elétrica,

com controle automático
de temperatura (usável em

secadores estáticos, rotativos
e silos de grãos)

Diversos modelos de fornalhas sem fumaça com e sem controle automático 
(uso em silos e secadores estáticos até 100 sacas e rotativo externo)
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rAStrEAbILIDADE

Para saber mais 
sobre o alimento



A nova Instrução Normativa Conjunta Nº 1, de 15 de 
abril de 2019, alterou o Anexo III da INC Nº 2, de 7 de fe-
vereiro de 2018, que passou a vigorar com as seguintes 
datas para início de cumprimento nos diferentes gru-
pos de produtos.

Conforme o Mapa e a Anvisa, a alteração dos pra-
zos permitiu que a entrada em vigência da referida 
INC fosse feita de forma escalonada, a fim de atender 
ao pleito dos diversos segmentos da cadeia produti-
va levado à Assessoria de Apoio às Câmaras Setoriais 
e Temáticas. Com a mudança, ampliou-se o tempo 
para adaptação à norma e para disponibilidade de 
insumos agrícolas para todos os produtos previstos 
na normativa, sem prejudicar o procedimento da ras-
treabilidade e o hábito de manter o registro de infor-
mações de todos os entes no processo, prática exigida 
pelos mercados nacional e internacional. 

De acordo com a auditora fiscal federal agropecu-
ária do Mapa, Helena Pan Rugeri, a instrução norma-
tiva prevê a permanência da vigência, ou seja, reafir-
ma que já está vigente a exigência de rastreabilidade 
prevista na INC anterior, para o primeiro grupo de 
vegetais, que contempla citros, maçã, uva, batata, 
alface, repolho, tomate e pepino. 

Para os produtos do segundo grupo de vegetais, 
que são melão, morango, coco, goiaba, caqui, ma-
mão, banana, manga, cenoura, batata-doce, beter-
raba, cebola, alho, couve, agrião, almeirão, brócolis, 
chicória, couve-flor, pimentão, abóbora e abobrinha 
a vigência do disposto no artigo 8º da INC nº 2/2018, 
ou seja, a sua vigência plena será a partir de 1º de 
agosto de 2020, porém a rastreabilidade já estará vi-
gente a partir de 1º de agosto de 2019. 

Para o terceiro grupo de produtos, que se refe-
re a abacate, abacaxi, anonáceas, cacau, cupua-
çu, kiwi, maracujá, melancia, romã, açaí, acerola, 
amora, ameixa, caju, carambola, figo, framboesa, 
marmelo, nectarina, nêspera, pêssego, pitanga, 
pera, mirtilo, cará, gengibre, inhame, mandioca, 
mandioquinha-salsa, nabo, rabanete, batata ya-
con, couve chinesa, couve-de-bruxelas, espinafre, 
rúcula, alho poró, cebolinha, coentro, manjericão, 
salsa, erva-doce, alecrim, estragão, manjerona, 
sálvia, hortelã, orégano, mostarda, acelga, aipo, 
aspargos, berinjela, chuchu, jiló, maxixe, pimenta 
e quiabo, a vigência plena da INC 2/2018 será a partir 
de 1º de agosto de 2021; no entanto, a rastreabilidade 
estará vigente a partir de 1º de agosto de 2020.

O que diz a nova instrução normativa 

D’Agostini mostra o QR Code que hoje identifica os seus hortigranjeiros
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adesão CresCente 
dos Produtores 
à agriCuLtura de 

PreCisão sinaLiZa 
Para uM novo 

teMPo no Meio 
ruraL gaÚCHo

Para conferir na Expointer: 
agricultura de precisão 
fornece as informações 

necessárias para melhor 
aplicar os recursos na 

propriedade e reduzir os 
custos de produção

ClEOniCE dE CARVAlhO

A adesão dos produtores 
às tecnologias desenvol-
vidas para a agricultura 
de precisão é indispen-

sável para o avanço da produção 
agrícola como um todo. Inclusive, 
essa tecnologia é considerada o 
alicerce da agricultura dos próxi-
mos anos, chamada de agricul-
tura digital, ou agricultura inteli-
gente, aponta Ricardo Inamasu, 
pesquisador da Embrapa Instru-
mentação, de São Carlos (SP). Por 
outro lado, ele destaca que é im-
possível fazer agricultura digital 
ou inteligente sem informações e 
dados confiáveis e atuais.

“Com o maior número de in-
formações sobre cada talhão da 
lavoura, o agricultor conta com 

A Cooperativa Languiru prioriza a qualidade dos produtos comercializados, 
por isso, é autorizada da marca Claas, uma das principais fabricantes 

mundiais de equipamentos de engenharia agrícola.

Venha até uma de nossas lojas e confira toda essa tecnologia e inovação.

Distribuidor autorizado
para todo o RS

agro.maquinas@languiru.com.br
51 3762 5646

Languiru e Claas, uma parceria de qualidade.

subsídios efetivos e não suposi-
ções para a tomada de decisão”, 
salienta o engenheiro agronô-
mo Ronaldo Carbonari, gerente 
de Planejamento da Emater-RS/
Ascar. Isso torna a agricultura de 
precisão uma aliada importante 
na busca pela otimização do uso 
dos recursos na propriedade. O 
agricultor que conta com as ferra-
mentas de gestão da informação 
passa a aplicar melhor os recur-
sos, o que resulta em ganhos de 
produtividade, redução de custos 
de produção e o principal: au-
mento da rentabilidade.

Conforme Carbonari, a agricul-
tura de precisão pode ser utiliza-
da em todas as etapas da produ-
ção agrícola. Desde o diagnóstico 
da fertilidade do solo, através da 
geração de mapas de fertilidade 
ou compactação; passando pelo 
manejo localizado, com adu-
bação a taxa variável, variação 
da população de plantas; até a 
geração de mapas de colheita 
para posterior correlação com as 
demais informações. Com esses 
dados, o agricultor planeja com 
mais segurança a sua safra e todo 
o seu empreendimento.

tECnoLogIA

Eficiência no campo
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A inovação já está consolidada nas grandes empresas e está 
sendo disseminada entre os produtores rurais. A promoção de 
eventos sobre a área é uma maneira de aproximar o agricultor 
das novas tecnologias. Um exemplo é o 5º Congresso Sul-Ameri-
cano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas, que ocorre 
de 24 a 25 de setembro de 2019, no Parque da Expodireto Cotrijal, 
em Não-Me-Toque. O tema desta edição é “Agricultura digital: o 
produtor no centro das novas tecnologias”.

O município de Não-Me-Toque tornou-se a Capital da Agricul-
tura de Precisão em especial a partir de 2009. Porém, conforme 
Teodora Lutkemeyer, empresas locais já vinham desenvolvendo 
máquinas nesta área há mais tempo. Além disso, o município ob-
tivera projeção nacional e internacional com a realização da Ex-
podireto Cotrijal. “Os benefícios proporcionados pelo título para 
o município são imensuráveis, além de a cidade ser ainda mais 
conhecida como empreendedora e inovadora”, comenta.

Precisão como tema de congresso
-  f i l m e s  e s t u f a ,  f i l m e  p a r a  s o l o ,

s a c o s  s e m i - h i d r o p ô n i c o s ,  
l o n a s  p a r a  s i l a g e m ,

s a c o s  p a r a  s i l a g e m  e n t r e  o u t r o s
-  a r c o s  d e  d i v e r s o s  t a m a n h o s

-  s i s t e m a s  d e  i r r i g a ç ã o
-  t e l a s  d e  s o m b r e a m e n t o

-  m á q u i n a s  e  i m p l e m e n t o s  a g r í c o l a s

Especialista em plástico
para a sua lavoura!
Plástico com preço direto de fábrica.

R S  4 5 2 ,  n º  1 . 1 0 0  -  F e l i z / R S
w w w . l a u r o w e b e r. c o m . b r

 ( 5 1 )  3 6 3 7  4 7 4 7
( 5 1 )  9 9 9 0 9  0 0 6 3

PRODUÇÃO DE MUDAS
MELHORAMENTO GENÉTICO
VARIEDADES DE COPA E PORTAAENXERTOS
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO

 411 325332940 |  411 9880435021
WWW.CLONEVIVEIROS.COM.BR

CONTATOOCLONEVIVEIROS.COM.BR

AMEIXA   |   MAÇÃ   |   PÊSSEGO   |   PERA   |   NECTARINA   |   CAQUI   |   KIWI   |   QUEBRAAVENTO

Ambiente revolucionário
O investimento necessário para gerar as informações é proporcio-

nal ao tamanho da área. No entanto, o valor é acessível aos vários 
portes de produtor. “Quanto ao recurso investido em máquinas e tec-
nologia, há um limite mínimo de tamanho de área atendida para que 
se viabilize”, observa Ronaldo Carbonari, gerente de Planejamento 
da Emater-RS/Ascar. Porém, há possibilidade crescente de terceiri-
zação, com serviços sendo oferecidos por empresas especializadas e 
cooperativas. O agricultor também pode adquirir aos poucos as ino-
vações disponíveis no mercado. 

“Sem dúvida, as mudanças tecnológicas vieram para ficar na agri-
cultura e estão ocorrendo de maneira muito rápida”, avalia Teodora 
Berta Souillje Lutkemeyer, ex-prefeita do município de Não-Me-To-
que, presidente do Sindicado Rural do município desde julho deste 
ano. Para ela, a adoção do Sistema de Plantio Direto na década de 
1990 e o advento dos transgênicos em 2000 foram revolucionários. 
“As agriculturas de precisão e digital poderão ser comparadas com a 
Revolução Verde daqui a 30 anos”, prevê.

Máquinas e implementos atraem produtores de todas as regiões gaúchas
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Recurso ganha espaços em
em todas as regiões do RS

energia soLar 
FotovoLtaiCa 

veM Mudando a 
reaLidade de Muitas 

FaMíLias Que viveM 
no CaMPo e FoMenta

Bons negÓCios

CARinE MASSiERER

Em um Estado extenso como 
é o Rio Grande do Sul, e 
com economia baseada es-
sencialmente na agricultu-

ra, ter energia no campo e em áreas 
a beira-mar é uma das dificuldades 
que vêm sendo superadas com a 
adoção da energia solar fotovoltai-
ca. Devagar, mas de modo expres-
sivo, as alternativas energéticas co-
meçam a alcançar pagos distantes, 
iluminando lares, proporcionando 
melhores condições de vida, me-
lhorando a produção e pesando 
menos no bolso do produtor.

A realização do sonho de ter 
energia está sendo proporciona-
da pela Emater/RS-Ascar, que leva 
projetos de implementação de 
geração de energia de fonte solar 
para o interior gaúcho. A institui-
ção auxilia os agricultores no de-
senvolvimento dos projetos e no 
acesso ao crédito de bancos e pro-
gramas de financiamento. Mos-
tardas, no Litoral do Estado, foi o 
município pioneiro na implemen-
tação da geração de energia foto-
voltaica, em 2014, quando cinco 
famílias de pescadores passaram 
a contar com energia elétrica em 
suas residências, e eles puderam 
colocar em funcionamento free-
zers para manter o pescado arma-
zenado. As ações evoluíram para 
outras demandas, e logo vieram 
na sequência três projetos para 
pecuaristas familiares.

Uma das famílias beneficiadas 
foi a do pecuarista Jurandir da 
Costa Homem e de Onira de Lima 
Homem, da localidade de Solidão, 
em Mostardas. O casal viu na ener-
gia solar alternativa para captar 
água para a dessedentação de seu 
rebanho, tendo em vista a falta de 
energia elétrica e de fontes de água 
nos 28 hectares de campo nativo 
que possui. No local, foi instalado 
um painel solar que gera 95 watts 
de energia, armazenada em uma 
bateria, possibilitando a alimen-
tação de uma motobomba de 12 
volts. Esta bombeia água de um 
poço para o reservatório. A água 
reservada vai por gravidade para os 
bebedouros que estão instalados 
nos piquetes. À medida em que a 
água é consumida pelo gado e bai-
xa o nível da bomba elétrica, é acio-
nada a motobomba, tornando o 
sistema totalmente automatizado. 
O investimento foi de R$ 1.800,00. 
A unidade também fornece ener-
gia para a cerca elétrica dos pique-
tes e iluminação no local.

Os projetos passaram a ser mais 
acessados quando se abriu a opor-
tunidade de financiamento pelo 
Fundo Estadual de Apoio ao Desen-
volvimento dos Pequenos Estabe-
lecimentos Rurais (Feaper), lembra 
o agrônomo Gustavo Chaves Alves, 
extensionista da Emater/RS-Ascar 
em Mostardas. Os projetos tam-
bém podem ser viabilizados pelo 
Programa de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). 

A energia solar também desponta em outras regiões, como o Vale do Ta-
quari. Em Teutônia, um dos projetos mais significativos atende a 138 agri-
cultores da Cooperativa Agroindustrial São Jacó. A energia representava 
o segundo maior custo do orçamento da fábrica de ração para animais, 
mas a luz solar permitiu reduzir em 50% os gastos com energia. O investi-
mento foi de R$ 500 mil, financiado pelo Feaper, e a estimativa é de que se 
pague em dois anos. Com a economia, o custo da ração caiu 7%, afirma o 
gerente regional da Emater em Lajeado, Marcelo Brandoli. Na região de 
Lajeado já são 39 projetos instalados.

Ração energizada

Em Palmares do Sul, 
sistema de energia solar 
fotovoltaica foi instalado 

em agroindústria de 
pescado a fim de garantir 

luz elétrica e fornecimento 
de energia

Com a realização de cursos, dias 
de campo, seminários, participação 
em eventos para divulgação dos 
benefícios e incentivo por meio de 
financiamentos, os pedidos de re-
alização de projetos e acompanha-
mento na Emater/RS-Ascar foram 
aumentando. E se expandiram para 
outras regiões, como Vale dos Sinos, 
Litoral Norte e Centro-Sul. 

Ao ver o sistema demonstrado 
pela Emater/RS-Ascar durante a Fei-
ra da Agricultura Familiar da Centro-
-Sul (Fafec), em Camaquã, o pro-
dutor Plínio Holz, da localidade de 
Imbira, resolveu implantar em cima 
de sua casa as placas solares para 
gerar energia, pois a energia elétrica 
existente oscilava muito, não garan-
tindo o abastecimento na residên-
cia e nem o funcionamento dos for-
nos de fumo na propriedade. Além 
disso, ele consegue gerar créditos 
de energia e diminuir os gastos.

“A adesão ocorre aos poucos, 
mas vem crescendo em função 
da deficiência muito grande de 
qualidade de energia, e a geração 
solar supre essa demanda”, avalia 
o agrônomo Luís Bohn. “Por isso, 
atualmente estão em funcionamen-
to sistemas de energia solar foto-
voltaica em Palmares do Sul, Barão 
do Triunfo, Três Cachoeiras, Torres, 
Camaquã, Tapes, Sertão Santana, 
Mariana Pimentel, Araricá, Cerro 
Grande do Sul e Presidente Lucena”. 

Em Palmares do Sul, o sistema 
de energia solar fotovoltaica foi ins-
talado na agroindústria de pesca-
do de Daniel Veiga de Oliveira no 
intuito de garantir a luz elétrica e 
o fornecimento de energia para 
a câmara fria e cinco freezers. A 
instalação foi viabilizada graças a 
recursos de R$ 59 mil do Pronaf, 
o que vai representar economia 
mensal de R$ 1.700,00.
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O sol é para todos



ClEUZA nOAl BRUTTi

Tendência mundial, a ener-
gia solar fotovoltaica chega 
às agroindústrias familia-
res para baratear os custos 

da produção de alimentos. Em Ijuí, 
a Agroindústria de Embutidos Cho-
rão inaugurou, com pioneirismo 
no município, o sistema de energia 
solar fotovoltaica. Os 80 painéis fo-
tovoltaicos, instalados no telhado 
do prédio, devem produzir a quan-
tidade de energia demandada atu-
almente pela agroindústria, cerca 
de 3 mil Kw por mês. 

“É um exemplo de sucesso”, co-
memora o presidente da Emater/
RS, Geraldo Sandri. Além de re-
duzir custos, a energia renovável, 
obtida através da conversão di-
reta da luz solar em eletricidade, 
traz outro benefício. “Preserva 
o meio ambiente”, disse um dos 
proprietários da agroindústria, o 
jovem Gustavo Wagner. 

O gerente de Agronegócios da 
Unidade de Expansão de Agro-
negócios do Banrisul, Juliano 
Bernardi, explica que existe uma 
linha específica de crédito, dispo-
nibilizada pelo banco aos agricul-
tores interessados neste tipo de 
investimento. “Com a linha Ener-
gia Renovável, do Pronaf, o pro-
dutor tem dez anos para pagar”, 
enfatiza Bernardi.

Localizada às margens da RS 

155, a Agroindústria de Embutidos 
Chorão é uma das 17 agroindús-
trias familiares, certificadas pelo 
governo do Estado, em funciona-
mento no município de Ijuí. Outras 
16 estão prestes a obter a certifica-
ção do governo, por meio do Pro-
grama Estadual de Agroindústria 
Familiar (Peaf), coordenado no Rio 
Grande do Sul pela secretaria esta-
dual de Agroindústria, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr) e 

executado pela Emater/RS-Ascar. 
Cinco pessoas da família Wag-

ner, além de quatro funcionários, 
estão envolvidos na produção de 
salame, copa, morcilha e torres-
mo. Os alimentos, com tempero 
colonial, produzidos a partir dos 
preceitos das Boas Práticas de Fa-
bricação, determinadas pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), são adquiridos pelo con-
sumidor em supermercados de Ijuí.

Produção de 
eMButidos 

É garantida 
CoM a energia 

ProPorCionada 
PeLas PLaCas 

soLares eM ijuí
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Além de tudo, o meio ambiente é preservado
Agroindústria 
de Embutidos 
Chorão, de Ijuí, 
tem 80 painéis 
fotovoltaicos
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QUER COMPRAR OU VENDER?

HTTPS://WWW.AGROLINK.COM.BR/AGROVENDA

ANUNCIE NO 
AGROVENDA
E FAÇA BONS NEGÓCIOS

TERRENOS,
FAZENDAS

MÁQUINAS E
IMPLEMENTOS

INSUMOS
AGRÍCOLAS

PECUÁRIA E 
OUTROS 
ANIMAIS



(55) 3025.4003
TECNOLOGIA AGRÍCOLA - SANTA MARIA (RS)

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
w w w. g e o s at ag r i co l a . co m . b r

Melhores Negócios
A mais alta tecnologia em equipamentos para o campo.

Conheça um 
pouco mais sobre 
nossa empresa e 

acompanhe nosso 
calendário de feiras. 
Aproveite sempre a 

melhor oferta!

l GFX-750;   l Trimble AG-250;   l Trimble Ez-Pilot;   l Parrot-Anafi;
l TOPCON RL-H5A;   l 3000S;   l Medidor de umidade;

l Plaina AMAQUEL 4m;   l Garmin;   l Trex 10.

Laurindo e Lira 
BeLing, de agudo, 

PreservaM a 
natureZa e se 

destaCaM no estado
ao adotar o sisteMa 

siLviPastoriL

O casal Lira e Laurindo Beling 
cuida sozinho de propriedade 

de quase 60 hectares em Agudo, 
com ampla diversificação 

e máximo cuidado com 
o meio ambiente

BEnnO BERnARdO KiST 

Em uma tarde quente do 
verão deste ano, Laurindo 
e a esposa Lira, ao lado da 
inseparável cachorra labra-

dor Luna, estavam nos fundos de 
uma de suas áreas na Linha dos 
Pomeranos, ponto mais alto do 
município de Agudo (RS), a quase 
800 metros de altitude, quando to-
cou o celular. Era o seu filho, jorna-
lista e escritor Romar, ao telefone, 
assim como faz em seguidos mo-
mentos, para lhes dar mais uma 
boa notícia na família Beling: seu 
Laurindo havia sido selecionado 
para receber outro prêmio pelos 
cuidados que tem demonstrado 
com a natureza, onde a atuação 
do produtor gaúcho no programa 
de integração pecuária-floresta já é 
modelo para toda a terra.

O prêmio “Agricultor Conserva-
cionista do Solo e Produtor de Água 
no Sistema Silvipastoril”, conce-
dido pelo governo do Estado, por 

meio da Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(SeapDR) e da Emater/RS-Ascar, 
gestora do programa, foi entregue 
no dia 12 de março de 2019, no 4º 
Fórum Estadual de Conservação 
do Solo e da Água, na Expodireto 
Cotrijal, em Não-Me-Toque. Ele 
sucede a outro recebido por Beling 
em 2017, o troféu “Feira da Flores-
ta”, evento da Associação Gaúcha 
de Empresas Florestais (Ageflor), 
em Gramado, e mais o Prêmio Des-
taque 2005 no segmento Inovação 
no Setor Primário, pela Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços 
de Agudo (Acisa).

Isso não acontece por acaso. “A 
propriedade de Beling já virou refe-
rência da Emater no Programa de 
Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF), em particular na mo-
dalidade silvipastoril, para fins de 
capacitação, visitas, dias de cam-
po, cursos, que têm participação 
de interessados de várias partes 
do Estado e inclusive de países vi-

zinhos, como Uruguai”, frisa Diego 
Katzer, médico-veterinário e chefe 
do escritório da Emater em Agudo. 
Plantando eucalipto há quase 30 
anos, fez integração com gado a 
partir de 2015, com plantio de 800 
mudas em fileiras de 20 metros de 
largura e três metros entre os pés, 
permeados por pastagem perene, 
no que Beling vem sendo muito 
bem-sucedido.

Com foco maior na produção 
florestal, embora o gado tenha 
grande importância no projeto, o 
sistema implantado por Beling e 
assistido pela Emater mostra re-
sultado acima da média, assinala 

Luís Eugênio Jacobs, engenheiro-
-agrônomo da instituição. A Uni-
versidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) também está coletando da-
dos sobre crescimento das pasta-
gens e das árvores, mas já é visível a 
boa performance na unidade, que 
integra ainda o Projeto Rural Sus-
tentável, um termo de cooperação 
entre o Brasil e a Grã-Bretanha que 
no Rio Grande do Sul contempla 10 
municípios. E o gado, que já conta 
com introdução de raça europeia 
(Red Angus) sobre zebu, apresenta 
bom desempenho, com os animais 
chegando ao peso individual de 
230-240 quilos em um ano e meio.

Os técnicos da Emater enaltecem que o bom desempenho no local 
decorre do extremo cuidado, da dedicação e do zelo na atividade de Be-
ling, em meio à plena harmonia com a natureza. Isso, na sua avaliação, 
se dá em todo o contexto da propriedade, onde estão presentes a cons-
ciência e o interesse pela conservação ambiental. Inclusive o plantio de 
soja, que é arrendado, ocorre sobre palhada e, após a colheita, surge a 
pastagem semeada que serve de alimento ao gado no inverno. 

No eucalipto e na pastagem, seu Laurindo está presente todo dia, 
desde os cuidados iniciais, com limpeza e adubação ao redor das 
mudas, até o dia a dia de seu desenvolvimento e do pasto. Faz seu 
passeio diário com a enxada e a foice, retirando tudo o que não for 
alimento para os animais, enquanto a cachorra Luna o acompanha 
passo a passo e toma seus banhos nos açudes, formando um am-
biente idílico onde gosta de estar, e quem visita admira muito.

No plano ambiental, ainda se destaca na propriedade a recupe-
ração de nascentes de água, novamente com apoio da Emater, por 
meio da extensionista e bióloga Cláudia Bernardini, inclusive na-
tural da localidade. Três fontes já foram recuperadas e uma delas 
atende a toda a comunidade local, enquanto outra é destinada ao 
consumo do casal Beling. A água é levada até a casa, por cerca de 
900 metros, por recurso moderno instalado há pouco tempo: uma 
placa solar, que gera energia e aciona o sistema de bombeamento. 
No meio das matas nativas e plantadas, ao ver novos pés brotando 
e outras coisas boas acontecendo à sua volta, seu Laurindo, ou “Ico”, 
como é conhecido, diz com toda a convicção e fé: “A mãe natureza 
me ajuda e o Pai do Céu vigia”. Mas é certo que ele faz a sua parte.

Rotina com zelo e harmonia
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ConSErVAção

A natureza
tem protetores



O produtor rural destaca ainda que, hoje, aos 
73 anos, se diverte trabalhando, pois gosta do 
que faz, ainda mais vendo os bons resultados al-
cançados e que já lhe permitem atuar com pouca 
mão de obra, em especial no sistema silvipastoril 
aplicado, onde, ao lado dos cuidados básicos que 
adota, vê o gado e a floresta crescendo por conta. 

Junto com a esposa Lira, 71, ainda costuma 
plantar, em pequena área, os mantimentos bási-
cos para a subsistência, o que considera funda-
mental no interior. Por ter enfrentado sacrifícios 
na vida e na lide agrícola, seu Laurindo sempre re-
comendou ao filho, Romar Rudolfo, que seguisse 
os estudos, mesmo que um assistente técnico na 
época o alertasse sobre a necessidade da suces-
são. Mas isso parece que também está resolvido.

O filho, jornalista, que é gestor de conteúdo na 
Gazeta Grupo de Comunicações e preside a Acade-

mia de Letras de Santa Cruz do Sul, já deixa claro 
que seu futuro está diretamente ligado à bela pro-
priedade que herdará dos pais. Para lá se desloca 
com frequência, junto com sua noiva, Daniela, con-
terrânea e igualmente ligada às áreas jornalística 
e literária. Além de auxiliar em tarefas no local, 
Romar preocupa-se em trazer espécies vegetais as 
mais diversas, e dos mais diferentes locais do mun-
do que visita, para integrar à paisagem natal. 

Ali, pensa em formar um parque natural, além 
de instalar sua imensa biblioteca (com mais de 
15 mil exemplares) junto à antiga casa comercial 
dos avós, ao lado da moradia dos pais. Desta for-
ma, por certo, a bela propriedade dos Beling, na 
serra agudense, a 22 quilômetros da sede, ainda 
vai escrever belas histórias de vida, cultura e am-
biente natural preservado, se possível para mui-
tas novas gerações.

Bem-estar que sinaliza para a sucessão

A boa relação entre agricultor, eucalipto e meio ambiente

Seu Laurindo Bernardo, ou 
simplesmente o “Ico”, ini-
ciou sua relação com o eu-
calipto há quase 30 anos, 

quando plantou o primeiro pé por 
indicação do técnico agrícola Vitélio 
Lago, da Emater em Agudo. Hoje, 
tem 15 hectares e cerca de 50 mil 
pés plantados com a espécie flo-
restal exótica e dela fala maravilhas, 
não admitindo as muitas contesta-
ções que a planta tem recebido no 
decorrer do tempo, em particular 
no aspecto ambiental. Ao contrário, 
evidencia, e apresenta provas, de 
que ela colabora com o ambiente e, 
de modo especial, com o proprietá-
rio que as plantou, a quem já “sal-
vou” em várias ocasiões, oferecen-
do belo retorno econômico.

O premiado agricultor agu-
dense incrementou o plantio de 
eucalipto a partir de um programa 
municipal, “Florestar Agudo”, cria-
do em 2007, com incentivos à pro-

dução comercial de madeira. Ele 
recorda que muitos eram contra 
a espécie, diante da desconfiança 
gerada por informações contradi-
tórias divulgadas, mas de fato se 
verificou, no decorrer dos anos 
da implantação, que diminuiu a 
pressão sobre a mata nativa, por 
exemplo, e isso representou fator 
de apoio, na constatação também 
dos técnicos. Laurindo, de sua par-
te, observou que, em áreas onde 
não havia mais mato, ele ressur-
giu ao lado do eucalipto e, o que 
é mais interessante, a água rebro-
tou, conforme atesta mostrando 
uma fonte que renasceu em mato 
nativo e que passou a preservar 
com orientação da Emater.

Por outro lado, segundo o 
produtor e os técnicos, muitas 
pessoas diziam que “eucalipto no 
meio do pasto não vai dar nada”. 
Porém, a experiência iniciada por 
Beling e assistida pela Emater pro-

vou o contrário, já servindo de uni-
dade demonstrativa para todos os 
interessados verem os resultados 
e se convencerem desta realida-
de. Enquanto isso, os milhares de 
pés já plantados pelo produtor em 
anos anteriores permitem cortes 
seguidos, para venda em forma 
de toras para construção e lenha 
para fornos, comercializando cer-

ca de 400 a 500 metros cúbicos 
por ano. Isso lhe garante um boa 
renda, além do gado, da despesca 
anual de peixes de quatro açudes 
que mantém na propriedade e da 
área arrendada para soja.

“O eucalipto já me salvou várias 
vezes em dificuldades, propiciou 
recursos para comprar trator e car-
ro, entre outras coisas, e continua 

a garantir fundos e poupança para 
o futuro”, comenta o agricultor. Ele 
lembra ainda que passou por mo-
mentos difíceis, a começar pelo 
fato de que perdeu o pai aos nove 
anos de idade, com o que precisou 
se encarregar de afazeres pesados 
desde cedo, e mais tarde, em de-
terminado momento, ficou sozinho 
na lida, com a esposa paralisada 
por grave acidente, a filha deficien-
te (hoje já falecida) e em cadeira de 
rodas e ainda uma tia de 90 anos 
sob seus cuidados, enquanto ele 
próprio ainda foi acometido de lep-
tospirose, quase fatal. 

Até pensou em se desfazer de 
terra (possui perto de 60 hectares, 
em duas propriedades, ambas na 
mesma localidade de Linha Po-
meranos), mas não precisou. Tudo 
isso foi superado e vencido, e hoje 
ele está feliz e orgulhoso com a sua 
terra, bem-cuidada, premiada e 
muito elogiada.

Seu Laurindo e a esposa Lira possuem cerca de 15 hectares com eucalipto

O filho Romar e Jacobs e Katzer, da Emater, com seu Laurindo e a labradora Luna Uma das três fontes de água recuperadas por seu Laurindo em sua propriedade

Placa solar aciona 
a bomba que leva 
a água até a casa 

da família
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Estrutura foi 
montada em uma 

Área de Preservação 
Permanente (APP) 

em propriedade rural 
de Camaquã e vai 

beneficiar inclusive 
alunos de escola local

fontES

Todos pelas
nascentes

EllEn BOnOw

A WWF Brasil e Tanac Ta-
nagro, em parceria com 
a Emater/RS-Ascar, estão 
executando um projeto 

socioambiental na região centro-
-sul do Estado em benefício de agri-
cultores, indígenas e estudantes. 
Atualmente, o projeto está sendo 
executado nos municípios de Ca-
maquã e Cristal, visando o manejo 
e a conservação da biodiversidade 
na Bacia do Rio Camaquã. Em um 
dia de capacitação, foi realizada a 
construção de uma proteção de nas-
cente em uma propriedade. 

Proteger a qualidade da água, 
respeitando a natureza. Esse é o 

objetivo da proteção de nascen-
tes. A estrutura foi construída com 
a participação de 24 técnicos da 
instituição em uma propriedade 
rural de Camaquã.

“Estamos fazendo uma estru-
tura de proteção de nascentes que 
tem a função de proteger a água 
que aflora do lençol freático de 
possíveis contaminantes locais, 
melhorando a sua qualidade para 
ser consumida pelas famílias e, no 
caso aqui, pelas crianças da esco-
la”, explica o extensionista Gabriel 
Ludwig Katz, da Emater/RS-Ascar. 
“Consiste na construção de uma 
pequena estrutura de captação de 
água, que é preenchida com ro-
chas de diferentes granulometrias, 

como uma espécie de filtro, e essa 
estrutura será coberta com geo-
membrana e vegetada por cima 
para evitar a entrada da água de 
escorrimento superficial”.

A estrutura foi montada em uma 
Área de Preservação Permanente 
(APP). E a atividade é embasada 
por uma resolução do Consema 
(361 e 362), que permite fazer essa 
intervenção dentro do limite de 
área e dentro de critérios técnicos 
sob orientação da Emater/RS-Ascar. 
Após a construção da proteção, o 
local será cercado, com plantio de 
mudas de árvores nativas, e ele na-
turalmente vai se recompor. 

Conforme o extensionista Luís 
Bohn, da Emater/RS-Ascar, o pro-
jeto tem função social e ambiental. 
“Permite aproveitar a água que está 
sendo disponibilizada da natureza, 
provida do subsolo, fazendo uma 
estrutura de engenharia e manten-
do esse padrão de qualidade, sem 
que seja perdida por contaminan-
tes, respeitando o ambiente”, cita.

A ação faz parte de um proje-
to que surgiu em 2016 em parceria 
entre a ONG internacional WWF 
Brasil e a empresa Tanac Tanagro. 
A ideia era desenvolver práticas de 
conservação ambiental nas áreas de 
atuação da empresa. Foram investi-
dos aproximadamente R$ 30 mil na 
aquisição de materiais para constru-
ção de proteção de nascentes em 
propriedades rurais que possuem 
áreas de preservação permanente. 
“De 2016 a 2018 a gente trabalhou 
na parte de entendimento do terri-
tório. Fizemos um planejamento e 
a partir disso foi traçado um plano 

que iniciou a execução em 2018, e 
que continua em processo”, declara 
o consultor do projeto WWF Brasil/
Tanac Tanagro, Diogo Versari. 

Segundo ele, as ações de con-
servação do projeto estão em três 
eixos: boas práticas ambientais, 
conservação e educação ambien-
tal. Os produtores que estão sen-
do beneficiados pela proteção de 
nascentes encaixam-se na parte de 
conservação ambiental. Foram 14 
produtores beneficiados pelo pro-
jeto, sendo que três deles recebe-
ram proteção de nascentes.

Além da família do produtor, a 
proteção dessa nascente vai bene-
ficiar alunos de escola municipal. 
Eles aprenderam na sala de aula a 
importância de preservar a água, 
através do projeto “Verde é Vida”, 
da Associação dos Fumicultores 
do Brasil (Afubra). “A gente estava 
trabalhando com esse projeto e já 
estudando o que seria essa fonte 
protegida”, frisa a diretora da escola 
beneficiada, Mirian Müller. E os alu-
nos gostaram da novidade. “Antes 
podia fazer mal para os alunos e 
agora vai melhorar bastante a situa-
ção da água que a gente consome”, 
diz o aluno Douglas, do 8º ano do 
ensino fundamental.

O projeto também contou com a 
parceria da Prefeitura de Camaquã. 
“Aqui, nessa comunidade, princi-
palmente na Escola Rui Barbosa, 
há uma carência muito grande de 
água potável. Com essa parceria, 
vamos conseguir realizar esse pro-
jeto social, que vai beneficiar crian-
ças e funcionários”, declara o prefei-
to Ivo de Lima Ferreira.

Projeto surgiu em 2016 
numa parceria entre 

a OnG wwF Brasil e a 
empresa Tanac Tanagro



InformE ESPECIAL

Desenvolver tecnologias 
para o tratamento de 
água e efluentes que se-
jam mais eficientes que as 

atualmente implementadas. Esse é 
o principal objetivo do projeto “De-
senvolvimento de técnicas de tra-
tamento de efluentes para fins de 
reúso”, vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Ci-
vil e Ambiental da Universidade de 
Passo Fundo (PPGEng/UPF). Co-
ordenado pelo professor dr. Jefer-
son S. Piccin, em conjunto com os 
professores Vandré Brião e Marcelo 
Hemkemeier, o projeto é vinculado 
à linha de pesquisa em saneamen-
to ambiental do PPGEng e conta 
com a participação de alunos de 
doutorado e de mestrado do Pro-
grama, de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) 
e acadêmicos de graduação dos 
cursos de Engenharia Química, 
Ambiental e de Alimentos. 

Desde 2013, o projeto dedica-se 
a verificar se as técnicas chamadas 
de não convencionais de tratamen-
to de água e efluentes são capazes 
de realizar o tratamento de tal for-
ma que seja possível realizar o reú-
so dessa água, seja em residências, 
comércio ou indústrias, contribuin-
do assim com a redução da de-
manda hídrica. De acordo com Pic-
cin, desde o início das pesquisas, o 
grupo já testou diferentes configu-
rações de tratamento envolvendo 
processos eletrolíticos, processos 
oxidativos avançados, tratamento 
por membranas de ultra, micro, 

novas alternativas para tratamento da água
Projeto de 

PesQuisa da uPF 
BusCa desenvoLver 

teCnoLogias Para 
trataMento de 

água e eFLuentes 
Para Fins de reÚso

da chuva requer algum tipo de trata-
mento”, complementa. 

ContaMinantes 
eMergentes
Atualmente, as pesquisas têm se 

voltado para a remoção dos chama-
dos poluentes emergentes, como é 
o caso de fármacos (e seus metabó-
litos), agrotóxicos, cosméticos e pro-
dutos de higiene. Segundo Piccin, 
esses compostos normalmente são 
muito solúveis em água e, devido à 
sua baixa biodegradabilidade, po-
dem não ser removidos em siste-
mas convencionais de tratamento 
de água e efluente. Além disso, para 
alguns, não se conhece os efeitos 
ao meio ambiente e aos seres vivos. 
“Nós estamos tentando desenvolver 
um material capaz de reter esses 
contaminantes presentes na água. 
Essa tecnologia é conhecida como 
adsorção”, destaca. 

Como exemplo de pesquisa nes-
sa área está o trabalho da aluna de 
doutorado do PPGEng Thaís Strie-
der Machado. Egressa do curso de 
Engenharia Ambiental e mestre 
pelo PPGEng da UPF, Thaís busca, 
com sua pesquisa, desenvolver 
materiais adsorventes a partir de 
quitosana e biossurfactantes para 
auxiliar na remoção de fármacos, 

especificamente amoxicilina e pa-
racetamol. “Esses contaminantes 
são extremamente consumidos 
mundialmente e apresentam-se 
em águas residuais, e, mesmo que 
essa presença se dê em pequenas 
escalas (por exemplo, nanométri-
ca), pode causar danos à saúde hu-
mana e aos animais”, conta. 

De acordo com Thaís, as tecno-
logias convencionais aplicadas no 
tratamento desses efluentes com 
traços de contaminantes emer-
gentes apresentam pequenas re-
moções e, em alguns casos, nula. 
Por isso, surgiu a ideia de remover 
esses compostos a partir da técni-
ca de adsorção. “A técnica de ad-
sorção ocorre através do efluente, 
passando por um material sólido 
adsorvente em que o contaminan-
te se adere através de característi-
cas físicas e/ou químicas. Trata-se 
de uma tecnologia avançada, que 
apresenta resultados promissores 
para contaminantes em pequenas 
concentrações”, pontua. 

A quitosana proveniente de um 
fungo e os biossurfactantes produ-
zidos por uma bactéria são objeto 
de estudo devido às suas ligações 
químicas favoráveis para que ocor-
ra a remoção dos contaminantes. 
Esses biocompostos apresentam 

baixa toxicidade e alta biodegra-
dabilidade, favorecendo sua apli-
cação sob o ponto de vista am-
biental. Aliado a isso, a pesquisa 
ainda adiciona materiais prove-
nientes de sílica produzidos a par-
tir da técnica sol-gel, que apresen-
ta características físicas favoráveis 
para remoção de contaminantes 
em efluentes (por exemplo, ele-
vada porosidade, resistência, não 
solubilidade em água, entre ou-
tras). Dessa forma, o estudo con-
centra-se em desenvolver mate-
riais adsorventes promissores em 
características químicas e físicas 
em conjunto com os biocompos-
tos de origem microbiana.

etaPas iniCiais
Apesar de ainda estar em eta-

pas iniciais, os resultados, confor-
me Thaís explica, são promissores 
e acredita-se chegar em materiais 
adsorventes inovadores em con-
junto com o biossurfactante. “Os 
próximos passos dedicam-se a 
aprimorar os materiais e aplicá- 
los em condições favoráveis (pH, 
temperatura, massa de adsorven-
te, vazão do efluente, entre ou-
tros) para a remoção dos fárma-
cos”, observa a aluna, ressaltando 
a importância da pesquisa. 

“Atualmente, a maioria dos 
contaminantes emergentes não 
apresenta parâmetros limites 
nas legislações internacionais 
vigentes para o lançamento de 
efluentes ou em água potável, 
mas se sabe que estão presentes 
no nosso cotidiano. A remoção 
de contaminantes emergentes 
no tratamento de efluentes é es-
sencial para garantir a qualidade 
dos recursos hídricos receptores, 
assim como para a saúde pública 
e o ecossistema”, garante.

nanofiltração ou osmose inversa, 
além do uso de carvão ativado para 
o polimento final. “Por exemplo, nós 
verificamos que o uso de processo 
eletro-Fenton seguido de adsorção 
em resinas de troca iônica é capaz 
de tratar efluentes de tingimento 
de pedras semipreciosas, que é um 
grande problema da indústria de pe-
dras, gemas e joias da nossa região”, 
explica o professor.

Em outra pesquisa, que está em 
fase final de publicação na revista 
Desalination and Water Treatment, 
o grupo verificou que a aplicação 
de eletrocoagulação seguida de ad-
sorção em carvão ativado é capaz 
de produzir água para reúso em 
diversas aplicações urbanas, indus-
triais e agrícolas a partir de efluen-
tes domésticos.  

Esses processos, ainda segun-
do o coordenador, são tecnologias 
compactas se comparadas aos siste-
mas convencionais de tratamento, 
como, por exemplo, sistemas de la-
goas. “Os processos convencionais 
demandam bastante área, enquan-
to os processos que nós estamos 
estudando são compactos, meno-
res. Com eles, um condomínio, por 
exemplo, pode instalar um proces-
so desses e promover um reúso de 
água interno para lavar a calçada, 
para ornamentação, para irrigação, 
para bacias sanitárias”, ressalta. 

Para o professor, a principal ideia 
é ter uma infraestrutura, principal-
mente urbana, mais inteligente 
quanto ao consumo de água. “Hoje, 
a água que se usa para irrigar o jar-
dim é a mesma que se usa para dar 
descarga na bacia sanitária e a mes-
ma que se usa para consumo. Não 
há um aproveitamento hídrico inte-
ligente, apesar de que condomínios 
mais novos já preveem captação de 
água da chuva. Mas mesmo a água 
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 9h –  Abertura
 10h –  Apresentação do Fórum Gaúcho de AUP (Mário Sander Bruck e Lurdes Ágata Guiconi) 
  (A coordenação do Fórum relatará avanços e gargalos na construção da Política Estadual de AUP) 
 10h30 –  Painel 1: Agricultura Urbana no Século XXI: trajetória histórica e cenário atual 
  (prof. PhD. José Marcos Froehlich/UFSM) (O Professor contextualizará, do ponto de vista 
  da produção acadêmica, a AUP no mundo e no Brasil) 
 11h –  Painel 2: A Agricultura Urbana e Periurbana no RS: Panorama 2019 (Emater/RS-Ascar)
  (A Emater/RS vai apresentar um levantamento/panorama, que está sendo elaborado em todas  
  as suas Regionais, sobre as iniciativas/projetos existentes de AUP no RS) 
 11h30 –  Debate 
 12h15 –  Almoço
 13h30 –  Painel 3: A AUP no Brasil e as Políticas Públicas: Em que momento estamos? Qual o futuro? 
  (Ministério da Cidadania: Coordenadora-Geral de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana,  
  Kelliane Fuscaldi e a Diretora do Departamento de Estruturação e Integração dos Sistemas 
  Públicos Agroalimentares, Viviane Fernanda Dutra; do Ministério da Agricultura, Pecuária e  
  Abastecimento: Coordenação de Projetos de Inclusão Produtiva, Suzi Maria de Cordova Huff 
  Theodoro) (Os órgãos do governo federal que atuam com políticas públicas relacionadas com  
  AUP apresentarão o estágio atual dessas políticas e as expectativas em relação à atividade)
 14h30 –  Debate 
 15h –  Painel 4: Como a AUP pode reduzir o uso de agrotóxicos e melhorar os indicadores de qualidade  
  ambiental, saúde e alimentação nos municípios? (Prof. Dr. Leonardo Melgarejo/UFSC, Prof. Ms.  
  José Renato de Oliveira Barcelos/ABA e drª. Mônica Birchler Vanzella Meira/Ufrgs)
  (Os pesquisadores/ativistas versarão sobre a utilização de agrotóxicos e a mortandade de insetos 
  polinizadores, recicladores vitais dos ecossistemas, e que estão na base das teias alimentares)

Programação

FÓruM gaÚCHo de 
agriCuLtura urBana 

e PeriurBana 
sustentáveL reaLiZa 
seMinário estaduaL

EVEnto

A cidade também colhe
TAlinE SChnEidER

Ocupar os espaços urba-
nos com inteligência 
para gerar produtos 
agrícolas saudáveis para 

os cidadãos, promover trabalho e 
renda, combater a miséria e divul-
gar a Política Estadual da Agricul-
tura Urbana e Periurbana Susten-
tável são os principais objetivos do 
Seminário Estadual de Agricultura 
Urbana e Periurbana Sustentável. 
Ele ocorre no dia 28 de agosto, no 
Teatro Dante Barone, da Assembleia 
Legislativa, em Porto Alegre. As ins-
crições para o seminário podem ser 
feitas gratuitamente na página do 
Facebook Horta Legal: Agricultura 
Urbana e Periurbana Sustentável.

O seminário é organizado pelo 
Fórum Gaúcho de Agricultura Urba-
na e Periurbana Sustentável, com 
apoio dos ministérios da Cidada-
nia (MC) e da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa). Dezenas 
de organizações da sociedade civil 
têm se mobilizado para participar 
do evento e ingressar neste debate, 
que terá o seminário como ponto 
de partida de expansão do tema.

Entre os painéis, destaque para 
o que discutirá as políticas públicas 
que estão em andamento no âmbi-
to federal, com a participação da 
coordenadora-geral de Apoio à 
Agricultura Urbana e Periurbana, 
Kelliane Fuscaldi, e da diretora do 
Departamento de Sistemas Públi-
cos Agroalimentares, Viviane Fer-
nanda Dutra (MC), e a integrante 
da Coordenação de Projetos de 

Inclusão Produtiva, Suzi Maria de 
Cordova Huff Theodoro.

Para o coordenador-geral do 
Fórum, Mário Bruck, compreen-
der como o País trata o tema é es-
sencial para projetar o futuro da 
atividade. “A agricultura urbana 
e periurbana veio para ficar. A so-
ciedade civil, independentemen-
te de qualquer apoio público, já 

vem se organizando para ocupar 
a cidade e proporcionar um am-
biente mais verde e uma vida 
mais saudável”, comenta. “No 
entanto, se os governos derem de 
fato o olhar necessário para esta 
nova cultura urbana, a tendência 
é de um crescimento exponencial 
desta: das hortas, dos jardins, e 
dos demais espaços verdes”. 

Vale lembrar que este seminá-
rio é fruto de um processo inicia-
do em 2017, quando um grupo 
de pessoas e instituições com-
posto pela Horta Comunitária 
da Lomba do Pinheiro, Instituto 
Renascer, Fracab, Emater/RS-
-Ascar, Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Ru-
ral, Fetag-RS e Horta da Escola 
Miguel Dario, entre outras enti-
dades, criou o Fórum Gaúcho de 
Agricultura Urbana e Periurbana 
Sustentável. Ao longo de 2018 e 
2019, o Fórum foi fortalecido e 
outras pessoas e organizações 
agregaram-se ao processo: Ufrgs, 
UFSM, Associação de Hortas do 
Centro Histórico, entre outras. 

Nesse período, o Fórum tra-
balhou na construção da Lei nº 
15.222/18, criando a Política Esta-
dual para o setor, e do Decreto nº 
54.459/18, que visa a regulamen-
tação da Lei. 

O desafio do grupo, agora, é co-
locar em prática algumas diretrizes 
contidas na Lei e no Decreto que já 
foram aprovados pela Assembleia 
Legislativa Gaúcha e sensibilizar os 
gestores municipais da necessida-
de de criação/adequação de legis-
lações municipais à estadual.
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TAlinE SChnEidER

Neste ano, o Informativo 
Conjuntural da Emater/
RS-Ascar está comple-
tando 30 anos. Desde o 

início, a publicação semanal leva 
informações sobre a situação de 
cultivos, criações, clima, preços, 
entre outros. Em comemoração, 
será realizada uma solenidade no 
dia 29 de agosto, às 16 horas, no 
prédio da Administração Central 
(Quadra 33) na Expointer 2019. A 
instituição também preparou uma 
exposição de banners para contar 
toda essa história aos visitantes, 
durante toda a feira, de 24 de agos-
to a 1º de setembro. 

De acordo com o diretor técnico 
da Emater/RS, Alencar Rugeri, em 
três décadas a publicação passou 

por diversas adequações, 
com a participa-
ção de muitos 

colegas. “E isso fez com que ela 
se tornasse um documento muito 
procurado pela imprensa, por for-
madores de opinião e pessoas que 
convivem e atuam na agricultura e 
no cenário rural gaúcho”, frisa.

Agora, o Informativo Conjun-
tural foi mais uma vez reformula-
do para adequá-lo a um formato 
mais atraente e acessível, com 
mais gráficos, tabelas e correla-
ções entre a produção e os preços. 
“A partir das informações que se 
capta em todos os municípios do 
Estado e que são validadas pe-
los nossos escritórios regionais e 
compiladas pelo nosso núcleo de 
informações e análises do escritó-
rio Central, é possível fazer várias 
análises que ajudam os agricul-
tores e as empresas relacionadas 
com o setor agropecuário a tomar 
decisões, e o governo a elaborar e 
adotar políticas públicas específi-

cas”, explica o gerente de planeja-
mento, Ronaldo Carbonari.

Ele conclui que, muito mais do 
que simplesmente comemorar 
essas três décadas, é necessário 
que se parabenize e valorize to-
dos os que se envolveram desde 
a primeira edição do Conjuntural 
até hoje, desde os escritórios mu-
nicipais que coletam os dados até 
aqueles que fazem as análises e a 
redação final no Escritório Central. 
“Porque, sem o trabalho dessas 
pessoas, nós não conseguiríamos 
chegar, a cada semana, a um do-
cumento sintético e ajustado às 
necessidades das pessoas. E a cada 
dia os agricultores estão mais co-
nectados e bem-informados. Por 
isso, precisam de informações mais 
consistentes para que consigam to-
car os seus negócios, ter acesso aos 
mercados e tomar a decisão do 
que e quando plantar”, enfatiza.
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TAlinE SChnEidER

O Queijo Serrano é um dos itens que 
poderão ser comercializados Brasil 
afora. Isso porque o Selo Arte – marca 
criada por lei, no ano passado, que foi 

regulamentada no último 18 de julho – possibili-
tará, a partir da sua implementação, a venda de 
produtos de origem animal em todo o território 
brasileiro, desde que passem por algum tipo de 
inspeção: municipal, estadual ou federal. 

De acordo com o zooctenista Jaime Ries, ex-
tensionista rural da Emater/RS-Ascar, até então 
um produto apenas com inspeção municipal, 
por exemplo, tinha autorização para ser ven-
dido somente na cidade em que foi produzido. 
“Mas se o queijo serve para ser consumido em 
um local, tem de ser bom em qualquer lugar. 

É muito bom saber que o Brasil está se dando 
conta de que esses produtos podem ser pro-
pulsores de desenvolvimento regional”, frisa.

A primeira etapa de aplicação será para 
produtos lácteos, especialmente queijos. 
Posteriormente, serão abrangidos produtos 
cárneos (embutidos, linguiças, defumados), 
produtos de origem de pescados (defuma-
dos, linguiças) e produtos oriundos de abe-
lhas (mel, própolis e cera).

A estimativa do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) é de que 
170 mil produtores de queijos artesanais no 
Brasil sejam beneficiados com a regulamen-
tação neste primeiro momento, incluindo os 
agricultores gaúchos. “O selo dará o poder de 
vender o produto onde se quiser, em qualquer 
lugar do País”, afirma o secretário de Agricultura 

Familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando 
Schwanke. Mas para isso a produção deverá se 
encaixar nas características previstas pela nova 
lei, que, assim que regulamentada, permitirá a 
venda interestadual de produtos alimentícios 
produzidos de forma artesanal, com caracte-
rísticas e métodos tradicionais ou regionais 
próprios, boas práticas agropecuárias e de fa-
bricação, desde que submetidos à fiscalização 
de órgãos de saúde pública.

A concessão do selo ficará sob responsabi-
lidade dos estados, cabendo ao Ministério da 
Agricultura coordenar a implementação da 
política e realizar a gestão do sistema. Cada 
selo terá um número de rastreabilidade que 
permitirá ao consumidor identificar o nome 
do produtor, a data de fabricação e a proce-
dência do produto.
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QUe DeVeRá seR a segUnDa MaiOR safRa Da HisTÓRia. 

É PaRa issO QUe sinaLiZa O LeVanTaMenTO ReaLiZaDO 

PeLa eMaTeR eM TODO O esTaDO. Os gaÚCHOs TenDeM 

a PRODUZiR QUase 32 MiLHÕes De TOneLaDas, 

COM DesTaQUe, CLaRO, PaRa a sOja. Página 4
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ANUNCIE
CONOSCO!

A Expointer mostra o potencial do Rio Grande do Sul no agronegócio.
E a importância da agricultura familiar salienta-se no Jornal da Emater.
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Na primeira etapa da 
implantação do Selo Arte, 

queijos e outros produtos lácteos 
poderão ser comercializados em 

qualquer outra área do País
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