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na iminência de mais um verão, as uvas 
começam a amadurecer em toda a serra 

gaúcha, principal polo de produção e 
industrialização no Brasil. a safra se 

apresenta em boas condições e a atividade 
passa a legalizar também as tradicionais 
cantinas de agricultores familiares. Já a 

Tecnovitis, em Bento gonçalves, destaca 
as tecnologias para o setor.Páginas 8 a 10
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EDITORIAIS

A agricultura familiar é fundamental para 
o Estado do Rio Grande do Sul, e isso se 
concretiza por meio de diversas políti-
cas públicas desenvolvidas pela Secre-

taria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr). Entre os destaques, o Programa 
Troca-Troca de Sementes, a destinação de recur-
sos para participação em feiras e o estímulo à ade-
são dos municípios ao Sistema Unificado Estadu-
al de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal 
e de Pequeno Porte (Susaf), entre outros. 

O apoio para a montagem de feiras com a 
participação das agroindústrias familiares con-
solidou-se como uma estratégia de sucesso. Em 
2019, a Secretaria da Agricultura investiu mais de 
R$ 1,1 milhão em recursos para viabilizar a par-
ticipação de agroindústrias familiares, indígenas 
e quilombolas em cerca de 50 feiras agropecuá-
rias em todas as regiões, com aproximadamente 
790 espaços de comercialização.

Além dessas frentes, o Estado tem trabalha-
do forte para ampliar a adesão de municípios ao 
novo modelo do Susaf. Isso está promovendo 
mudanças significativas nas economias familia-
res e locais. Ao permitir que as agroindústrias e 
equivalentes (mão de obra familiar e área de 250 

metros quadrados de processamento) inscritas 
no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) comer-
cializem seus produtos para todo o Estado, há 
uma ampliação de mercado, sonhada por mui-
tos. Como consequência, a abertura de merca-
do gera um efeito-cascata, trazendo mais renda 
para os produtores, abertura de novos postos de 
trabalho, mais impostos para o município e re-
cursos para o Estado.

A qualidade da produção das agroindústrias 
gaúchas é atestada pelo Programa Estadual de 
Agroindústria Familiar (Peaf), que habilita os em-
preendimentos a solicitar a autorização de uso 
do selo Sabor Gaúcho em seus produtos. O selo 
é sinônimo de produção oriunda da agricultura 
familiar. Por meio do Peaf, o Estado oferece uma 
série de serviços para as agroindústrias familia-
res, como qualificação técnica, incentivos finan-
ceiros para melhoria e legalização e assistência 
nas questões sanitárias, ambientais e tributárias. 

Além do apoio às agroindústrias, o Peaf dá 
aos consumidores a segurança de adquirir um 
produto rigorosamente em conformidade com 
as leis sanitárias e ambientais. A Secretaria da 
Agricultura também está envolvida na orien-
tação às agroindústrias produtoras de queijo 

artesanal serrano sobre os procedimentos para 
a obtenção do Selo Arte, regulamentado por de-
creto federal, que permite a venda interestadual 
de produtos artesanais.

Para 2020, além de outras políticas públicas, 
lançaremos mais uma edição do programa Bol-
sa Juventude Rural, uma ação cada vez mais 
importante e procurada por jovens estudantes 
de todo o Estado. Com essa iniciativa, o Estado 
incentiva o jovem rural a permanecer no Ensino 
Médio e a implantar projetos produtivos susten-
táveis nas propriedades familiares. O mais re-
cente Censo Agropecuário do IBGE mostra que 
o campo está envelhecendo, e cabe ao Estado 
criar condições para que a juventude tenha es-
tímulos para ser protagonista dentro da proprie-
dade rural familiar e se mantenha na atividade 
de produzir alimentos.

Neste breve apanhado de nossas políticas pú-
blicas, demonstramos que o Estado tem buscado 
fomentar o empreendedorismo no campo, que 
promove a sustentabilidade dos negócios nas 
propriedades rurais familiares. São várias frentes 
de atuação, com diálogo aberto e transparente, 
buscando um horizonte de desenvolvimento e 
mais renda para nossos agricultores familiares.

No dia 6 de dezembro comemora-se o 
Dia Nacional da Extensão Rural. A data 
é alusiva ao dia em que foi fundada, em 
1948, a primeira Emater do Brasil, em 

Minas Gerais, sendo esta pioneira na experiência 
brasileira direcionada para a introdução de no-
vas técnicas de agricultura e economia domésti-
ca, de incentivo à organização e de aproximação 
do conhecimento gerado nos centros de ensino 
e de pesquisa aos produtores rurais.

É com a Extensão Rural que se promovem 
ações imprescindíveis para o desenvolvimen-
to agrícola, por meio da democratização dos 
espaços e da validação dos anseios das comu-
nidades, levando os princípios de cidadania a 
agricultores e pecuaristas familiares, pescadores 
artesanais, indígenas e quilombolas.

No Rio Grande do Sul, os serviços de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural e Social oficial do 

Estado são prestados desde a década de 1950. 
Em junho de 1955 foi fundada a Associação Suli-
na de Crédito e Assistência Rural (Ascar), que, 22 
anos depois, se desmembraria em um novo bra-
ço: a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural e Social (Emater).  

Assim nasceu a Emater/RS-Ascar, Institui-
ção sem fins lucrativos, atualmente conve-
niada à Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), e 
que atua no auxílio a 211 mil famílias de pe-
quenos produtores rurais. São cerca de 2.120 
empregados, das mais diversas formações, 
atuando com dedicação para levar a esse 
público informação, conhecimento, capacita-
ção, assistência técnica, saneamento, suces-
são rural, cooperativismo, associativismo e 
incentivo à agroindustrialização, entre tantas 
outras ações. Tudo isso sempre na busca por 

melhores condições de vida para essa parce-
la da sociedade, responsável pela produção 
de mais de 70% dos alimentos que chegam à 
mesa dos consumidores. 

Para garantir esses serviços de qualidade, 
prestados há mais de seis décadas, essa gestão 
está engajada em fazer uma administração ba-
seada na unicidade de esforços e na governança 
dentro da Instituição, por meio de controle in-
terno, ouvidoria, ajuste orçamentário e, princi-
palmente, aproximação com os mais de dois mil 
empregados, além de trabalho externo, de ali-
nhamento aos parceiros, através da aproxima-
ção com comunidades e prefeituras e também 
da renovação do contrato de serviços prestados 
com o Governo do Estado, através da Secretaria 
de Agricultura.

Neste final do primeiro ano de gestão, deseja-
mos vida longa à Extensão Rural gaúcha!

Uma ferramenta de desenvolvimento

Dia da Extensão Rural, dia para reflexão

Covatti Filho 
Secretário da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural

Geraldo Sandri  
Presidente da Emater/RS e 
superintendente-geral da Ascar
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na safra 2019/20 
devem ser colhidos 

52 milhões de quilos 
em 3.450 hecTares 

culTivados na 
serra, e com

Boa qualidade 

fRUTICULTURA

Região da Serra já colhe pêssego

Nichetti aposta no pêssego, que é motivo de festa em Pinto Bandeira

REjanE PalUDo E
TalinE SChnEiDER

Na região da Serra, que 
detém 80% da área culti-
vada no Estado com pes-
segueiro e 85% da produ-

ção, já foi concluída a colheita das 
variedades superprecoces, sendo 
colhidas no momento as cultivares 
precoces, principalmente a Kam-
pai. A informação é da Emater/RS-
-Ascar na região de Caxias do Sul, 
conveniada à Secretaria Estadual 
de Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr).

“Isso representa 20 dias de 
atraso, porque deveríamos estar 
no auge da colheita da principal 
variedade, que é a Chimarrita, 
mas as condições climáticas de 
agosto e setembro, com bastante 
chuva e principalmente frio, e um 
mês de outubro com pouca inso-
lação, retardaram o desenvolvi-
mento e a maturação das frutas”, 
explica o extensionista rural Enio 
Ângelo Todeschini, engenheiro 
agrônomo da Emater/RS-Ascar.

A colheita do pêssego na região 
estende-se até janeiro, com as va-
riedades tardias, principalmente 

a Barbosa e a Eragil. A maioria das 
variedades de pêssego de mesa cul-
tivadas na Serra Gaúcha é de polpa 
branca; apenas duas são de polpa 
amarela, sendo destinadas apenas 
ao consumo in natura. Conforme To-
deschini, a fruta produzida na região 
abastece o Estado e todo o País. 

Na safra 2019/20, a produção 
estimada é de 52 milhões de qui-
los, nos 3.450 hectares cultivados 
na Serra. “Com relação à qualida-
de, tivemos um mês de outubro 
e um início de novembro com 
pouca insolação. E nas últimas 
semanas aumentou bastante a 
radiação solar, melhorando muito 

a sanidade das plantas, a cor das 
frutas e o sabor. Então, se o clima 
continuar assim, os produtores te-
rão maior qualidade dos pêssegos 
colhidos”, ressalta Todeschini. 

O produtor rural José Antônio 
Nichetti tem área de 18 hectares 
de pêssego, além de três hectares 
de caqui e 1,76 ha de uva para vi-
nho, em Linha Rio Branco, em Pinto 
Bandeira, localidade que inclusive 
sedia a 5ª Festa do Pêssego. Ele re-
lembra que o pai começou o cultivo 
da fruta ainda nos anos 1970 e ele 
na década seguinte. “O pêssego 
chegou na região como alternativa 
de diversificação. Começamos a 

apostar em uma cultura nova por-
que naqueles anos a uva estava 
meio ruim de preço e teve um pes-
soal que resolveu iniciar com essas 
variedades. Também nos interessa-
mos e começamos a produzir”, cita.

Nichetti avalia esta safra como 
“normal”, com uma colheita de 
18 a 20 milhões de quilos no mu-
nicípio, sendo 400 toneladas em 
sua propriedade. “A qualidade 
está garantida. A fruta está boa 
de sabor porque o ano vem sen-
do frio. O comércio dela também 
está prometendo um bom valor 
agregado ao produto”, projeta o 
agricultor familiar. 

cuidados O extensionista 
Enio Ângelo Todeschini lembra que 
durante a colheita há diversas práti-
cas culturais recomendadas, sendo 
a principal delas estar alerta com a 
mosca-das-frutas, a principal praga 
das frutas de caroço. Dessa forma, 
há três anos é desenvolvido o Siste-
ma de Alerta da Mosca-das-Frutas, 
por meio do qual os extensionistas 
da Emater/RS-Ascar visitam sema-
nalmente os pomares para monito-
ramento das armadilhas e coleta de 
dados, repassados à Embrapa Uva e 
Vinho, que divulga um boletim infor-
mativo toda quarta-feira. 

“A poda verde é outra prática 
muito importante para a ventila-
ção da planta e para a intensifi-
cação da coloração da fruta, au-
mentando o sabor. Também há 
a adubação de frutificação, para 
o enchimento da fruta das varie-
dades tardias, que recém foram 
raleadas, e o cuidado nos trata-
mentos preventivos das principais 
doenças, especialmente a podri-
dão parda, com o uso somente de 
produtos com registro e observan-
do a carência”, orienta Todeschini.

Já o preço pago ao produtor, 
conforme o agrônomo, até o mo-
mento está bem remunerador, 
devido à pouca oferta e ao atra-
so na colheita do volume maior, 
que é da variedade Chimarrita, 
satisfazendo os produtores da re-
gião. “Acreditamos que deverá ter 
um pouco de queda, não se sabe 
quanto, em virtude da colheita da 
cultivar Chimarrita, impactando 
no incremento da oferta”, avalia. 

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
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4 Resultado em até 7 dias.
4 Disponibilizamos os laudos pela web.
4 Laboratório credenciado a ROLAS e a PIATV
4 Atendemos RS e SC.
4 Para envio de amostras e outras informações, entre em contato:

www.aperfeisolo.com.br • aperfeisolo@gmail.com - Tel: 54 3271 1043 – 54 98429-7372

Análises Químicas 
e Físicas de Solo, 
Tecido Vegetal e 
Composto Orgânico.



quase duas 
cenTenas de 

cooPeraTivas 
agroPecuárias 

gaÚchas receBem 
assisTÊncia da 

emaTer/rs-ascar

ExTENSãO COOPERATIVA

Plantando para colher
TalinE SChnEiDER 

Fundada há três anos por 
agricultores familiares pro-
dutores de leite e de grãos, 
a Cooperativa Altos da 

Serra Agroidustrial (Casa), de Sa-
nanduva, é uma organização que 
visa contribuir principalmente na 
manutenção dos produtores em 
suas atividades, especialmente 
a leiteira, diante das dificuldades 
do setor enfrentadas nos últimos 
anos. “Queremos auxiliar nesse 
processo de manutenção e forta-
lecimento da agricultura familiar 
nas atividades de pequena es-
cala. E para isso contamos com 
parcerias importantes como a 
União Nacional das Cooperativas 
da Agricultura Familiar e Econo-
mia Solidária (Unicafes), da qual 
somos afilhados, e a Emater, 

por quem somos assistidos no 
processo interno de gestão e de 
assessoramento técnico junto a 
nossos associados”, afirmou o 
presidente da cooperativa, Sidi-
mar Luiz Lavandoski. 

Conforme ele, a Emater/RS-
-Ascar, conveniada à Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seapdr), tem enorme 
importância para a agricultura fa-
miliar e diante dos desafios dos pe-
quenos produtores. “Hoje, a Emater 
é fundamental, tanto na elabora-
ção de projetos quanto na questão 
de acompanhamento, construção 
de viabilidade da agroindústria, em 
toda essa questão de diversificação 
e sucessão das propriedades que 
hoje é um desafio muito grande 
para o conjunto das organizações, 
mas principalmente a cooperativa”, 
avalia Lavandoski. “A Instituição é 

Mais de 40 mil famílias rurais são 
atendidas por profissionais da 
Emater/RS-Ascar em aspectos 
como gestão de cooperativas 

e associações, formação de 
novas, articulação e apoio para 

acesso a mercados institucionais 
e orientação e visitas técnicas 
a propriedades, inclusive em 

diversos seminários regionais

necessária no processo de pensar 
na associação rural dentro do coo-
perativismo”. 

A Casa é uma das 189 coopera-
tivas agropecuárias do Rio Grande 
do Sul que recebem Assistência 
Técnica e Extensão Rural e Social da 
Emater/RS-Ascar, que atua junto a 
40.877 famílias de cooperados. De 
acordo com o extensionista rural 
Francisco Manteze, entre as ações 
da extensão cooperativa estão o 
apoio à gestão de cooperativas e 
associações, formação de novas; 
articulação e apoio para acesso a 
mercados institucionais e fomento à 
organização de ações de incorpora-
ção, além de orientação para aces-
so a crédito e políticas públicas. 

Em outubro, os técnicos do 
Programa de Extensão Cooperati-
va (PEC) da Instituição concluíram 
a análise realizada anualmente, 

desde 2013, de dados e informa-
ções de uma amostra de 60 coope-
rativas em sete regiões do Estado 
(Erechim, Frederico Westphalen, 
Ijuí, Pelotas, Porto Alegre, Santa 
Cruz do Sul e Santa Rosa). 

Em cinco anos, o número de 
associados aumentou 20%, o nú-
mero de colaboradores/emprega-
dos cresceu 30%, a participação de 
mulheres no quadro social avançou 
de 9% para 23%; a participação no 
mercado institucional (Pnae e PAA) 
aumentou em 42%, chegando a R$ 
28,25 milhões, e os jovens repre-
sentam 5,2% do quadro de asso-
ciados. “Esses dados analisados 
comprovam que o cooperativismo 
só tem crescido no Estado, ano a 
ano, para apoio à gestão, fomento, 
organização e orientação dos agri-
cultores familiares do Rio Grande 
do Sul”, conclui Manteze.

Visitas para conferir espaços de comercialização fazem parte do projeto
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Diversos seminários regionais 
fomentam o cooperativismo 

No segundo semestre de 2019, a Seapdr promoveu, por meio do 
Departamento de Cooperativismo (Decoop) e do PEC da Emater/RS-
-Ascar, diversos seminários regionais com temas relacionados aos 
processos de compra da agricultura familiar e ao desenvolvimento 
do setor primário gaúcho através do cooperativismo. Os seminários 
já foram realizados em Passo Fundo (4/12), Salvador das Missões 
(14/11), Vera Cruz (4/07), Esteio (28/08), Pelotas (10/10), Ibirubá (5/11) 
e Ametista do Sul (12/11).  “Com esse tipo de evento se pode divulgar 
a necessidade e a importância do cooperativismo para o desenvolvi-
mento das comunidades e da agropecuária gaúcha”, avalia o exten-
sionista rural Francisco Manteze, da Emater/RS-Ascar. 
 

Seminários regionais oferecem cursos e visitas técnicas a produtores

iTamaR PElizzaRo 

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural anunciou no dia 19 de 
novembro que foi autorizada pela Procu-
radoria-Geral do Estado a assinar termo de 

colaboração com a Emater/RS-Ascar para garantir os 
serviços de assistência técnica e extensão rural por 
um período de 180 dias, a partir de 1º de janeiro de 
2020. O termo de colaboração estende os efeitos do 
convênio mantido entre a Seapdr e a Emater e envol-
ve o aporte de cerca de R$ 90 milhões para o período. 

“Uma das prioridades da Secretaria da Agricul-
tura é fortalecer a relação com a Emater e garantir a 
prestação de serviços qualificados no campo”, afir-
ma o secretário Covatti Filho. “Este termo de cola-
boração significa dar segurança para os produtores 
rurais, que estavam receosos de perder o trabalho 
da Emater; e também segurança para os funcioná-
rios da empresa, para prefeitos, vice-prefeitos e lí-

deres regionais”, detalha o secretário. 
O termo de colaboração foi elaborado já a partir de 

novembro, em reuniões envolvendo diretores da Se-
apdr e da Emater. “Este é mais um passo para a qua-
lificação do relacionamento com a Emater e sua per-
manência no atendimento aos agricultores gaúchos”, 
acredita Covatti Filho.

Ao mesmo tempo em que é celebrado o termo de 
colaboração, a Emater já está trabalhando junto ao 
governo federal para a renovação do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas). 
“A Emater está buscando a renovação do certificado 
e buscando internamente medidas de governança 
para tornar a empresa cada vez mais saudável e efi-
ciente”, diz o presidente da Emater, Geraldo Sandri. 

Sandri destaca ainda a importância da instituição 
para os 497 municípios gaúchos onde mantém escritó-
rios. “Ressalto o profissionalismo de nossos 2.120 cola-
boradores e a certeza do bom encaminhamento dado 
pela Secretaria da Agricultura neste assunto”, refere.

Secretaria de agricultura assina 
termo de colaboração para garantir 
os serviços da Emater/RS-ascar
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alguns resultados dos encontros
 
Um dos resultados dos seminários regionais de cooperativismo foi 

o curso de Produção de Cenoura e Cebola, ministrado pela Emater/RS-
-Ascar, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvi-
mento Rural (Seapdr), no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Vale 
do Rio Pardo, em Rio Pardo, para mais de 30 agricultores familiares de 
Santa Cruz, Vera Cruz, Passo do Sobrado, Novo Cabrais e Sinimbu.

De acordo com a extensionista rural e agrônoma, Marines Rosa-
li Bock, no seminário foram criados vários grupos para discussão da 
produção de alimentos por parte das cooperativas, principalmente ce-
noura e cebola, de que a região tem muita demanda e não consegue 
produzir o suficiente. “Os agricultores demonstraram não ter muito co-
nhecimento técnico de manejo e cronograma de produção”, frisa. 

Diante disso, foi ministrado curso de dois dias de aulas teóricas e prá-
ticas, que culminou em viagem de conclusão para Caxias do Sul, na última 
quinta-feira de novembro (29/11), com transporte e alimentação patroci-
nados pelo APL e pela CVT/Unisc. “Pela manhã conhecemos a Ceasa Re-
gional de Caxias e à tarde fizemos visita a propriedade que produz grande 
extensão dessas culturas, principalmente cenoura. Tanto o curso quanto 
a viagem foram muito gratificantes aos participantes”, frisa Marines.

Termo de colaboração propicia os serviços de assistência técnica por 180 dias, a partir de 1º de janeiro de 2020

Marinês Bock
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PROgRAmA

ajuda para semear

Os 3 mil produtores que receberam sementes para o plantio da safri-
nha 2019/20 foram representados por 89 entidades, sendo 40 prefeituras, 
46 sindicatos e três associações. Os pedidos são formalizados por essas 
representantes. Nesta etapa, o programa ofertou 41 variedades de se-
mentes de milho híbrido e transgênica e sorgo, com 28% de subsídio aos 
produtores rurais. Foram ofertadas 21 variedades de milho híbrido, 12 de 
milho transgênico e oito de sorgo. 

Na primeira etapa do programa, foram disponibilizadas 23 variedades 
de milho híbrido e 31 variedades de transgênico, totalizando 54 opções 
para o agricultor familiar. Foram ofertadas mais 17 variedades de sorgo. 
Cada um dos cultivares à disposição dos agricultores tem indicação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para o zonea-
mento agrícola. O limite por produtor é de quatro sacas de sementes.

O valor da tecnologia do milho transgênico é cobrado no momen-
to do pedido para pagar as sementeiras que fornecem ao programa. 
“O agricultor  que optou pelo milho híbrido deverá pagar somente em 
2020, o que lhe dá tempo de plantar, colher e comercializar a produ-
ção, fazendo girar a economia do município, tendo como base este 
grão tão importante para as cadeias de suínos, aves e leite”, ressalta 
Covatti Filho. Mais informações podem ser obtidas com o núcleo do 
Programa Troca-Troca de Sementes, pelo telefone (51) 3218 3361.

Genética de qualidade no campo

Auxílio é recebido há mais de 30 anos para estimular o plantio de milho

Programa Troca-
Troca de semenTes 

oferTou 143 mil 
sacas de milho e 

sorgo Para 50 mil 
ProduTores em 2019

no esTado

ClEoniCE DE CaRvalho

O Programa Troca-Troca de Sementes, de milho e sorgo, benefi-
ciou 50 mil produtores rurais com 143 mil sacas de milho híbrido 
e transgênico e de sorgo em 2019. O total é a soma das sementes 
distribuídas em julho e em novembro deste ano para o plantio das 

duas safras no Rio Grande do Sul. O valor subsidiado pelo governo estadual 
foi R$ 7,5 milhões, dos quais R$ 7,1 milhões na primeira etapa e R$ 400 mil na 
segunda, correspondendo a 28% de toda a compra de sementes realizada 
pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).  

O secretário Covatti Filho explica que o Estado produz menos milho do 
que consome, por isso os agricultores são apoiados com a disponibilidade 
de sementes a um valor menor. O volume de semente de milho subsidiada 
pelo programa corresponde ao utilizado para semear cerca de um quar-
to da área da lavoura gaúcha. “Também possibilita que o produtor tenha 
acesso à cultivares com alta tecnologia”, destaca o diretor de Agricultura 
Familiar e Agroindústria da Seapdr, José Alexandre Rodrigues. 

Conforme Rodrigues, se o produtor seguir todas as recomendações de 
manejo e o clima for favorável é possível colher de 150 a 170 sacas de mi-
lho por hectare. “A maioria dos pedidos de sementes para o Troca-Troca 
foram de cultivares de milho para silagem”, destaca. Alguns produtores tra-
balham com a produção de leite. A variedade de sementes é grande justa-
mente para atender à diversidade de clima e solo do Estado. “O programa, 
que completou 30 anos de existência, será organizado internamente para 
atender o produtor o mais rápido possível”, acrescenta Rodrigues.  

Volume de semente de milho subsidiada no programa permite semear cerca de um quarto da área no Estado
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(51) 9-9961-0880
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

e reposição de peças de garantia
1 Ano 6 meses



agriculTores Podem 
soliciTar ProJeTo 

do dePósiTo 
de agroTóxico 

graTuiTo e 
orienTações soBre 

escolha do local

mEIO AmbIENTE

Próprio para as
embalagens

ClEoniCE DE CaRvalho

Cerca de 90% das embalagens vazias 
de agrotóxicos são recolhidas no Rio 
Grande do Sul. “É um trabalho feito 
há mais de 20 anos, de forma séria”, 

destaca o engenheiro agrônomo Enio Ânge-
lo Todeschini, assistente técnico regional da 
Emater/RS-Ascar, conveniada à Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Ru-
ral (Seapdr). Segundo ele, todos os setores 
da agropecuária gaúcha estão envolvidos e 
conscientes sobre a necessidade e a impor-
tância de devolver todos os recipientes va-

zios de defensivos agrícolas. 
A equipe técnica da Emater envolve-se 

na divulgação de campanhas de coleta, na 
conscientização durante visitas e eventos, na 
montagem de roteiros e inclusive participa 
da coleta do material, que não seria sua atri-
buição. O recolhimento é feito uma vez por 
ano em alguns municípios e duas vezes em 
outros com maior demanda.

Outra boa prática abordada é o depósito 
de agrotóxicos, que contribuiu para a orga-
nização da propriedade e a segurança de 
todos. Os interessados podem obter mais 
informações nos escritórios municipais da 

Emater/RS-Ascar, que fornecem o projeto do 
depósito gratuitamente, com orientações so-
bre a escolha do local, a sua construção e o 
que ele deve ter. 

O tamanho de cada depósito ajusta-se ao 
porte da propriedade. Mas precisa ter um am-
biente para os produtos em uso, outro para as 
embalagens lavadas três vezes e separadas 
das tampas e ainda um local para a higiene 
(banho) do aplicador do produto. Também 
precisa ter uma plataforma de abastecimento 
(contra-piso, onde são feitas misturas de água 
com os produtos) e com uma contenção de al-
gum possível vazamento. 

Os escritórios 
municipais da 
Emater/RS-Ascar 
fornecem o projeto 
do depósito 
de agrotóxicos 
gratuitamente, com 
orientações sobre 
escolha do local,  
a sua construção  
e o que ele deve ter
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ESPECIAL: VITIVINICULTURA

Bom panorama

Entre as ações inovadoras que a assistência técnica regio-
nal da Emater/RS-Ascar atualmente acompanha de perto na 
produção de uva da região serrana, Enio Todeschini aponta 
a rastreabilidade, que inclusive estará sendo debatida com a 
sua presença na Feira de Tecnologia para a Viticultura (Tecno-
vitis), que ocorre de 4 e 6 de dezembro de 2019, no Vale dos Vi-
nhedos, em Bento Gonçalves. “É um tema bastante em voga, 
que se resume na possibilidade de o consumidor do produto 
saber o caminho de volta até a origem”, explana o agrônomo 
Enio Todeschini, da Emater/RS-Ascar em Caxias do Sul. 

Para tanto, menciona procedimentos básicos que preci-
sam ser adotados pelo produtor, como é o caso do caderno de 
campo e da planilha de comercialização. Explica ainda que o 
produto precisa ser identificado por lotes numerados e discri-
minados na nota fiscal, ou ainda em rótulo e etiqueta, asso-

ciando produção da mesma espécie e variedade, do mesmo 
produtor, de microclima idêntico e mesmas práticas culturais, 
além de fazer constar a data de colheita do volume entregue. 
Trata-se de exigência cada vez maior no mercado, a que o viti-
cultor precisa se adequar, evidencia o técnico.

Outra tecnologia que está sendo implementada pelos pro-
dutores de uva na Serra Gaúcha é a plasticultura, já presente 
em cerca de 500 hectares de videiras, a maior parte de frutas 
de mesa e da variedade Niágara rosa, segundo informações 
de Todeschini. “É um investimento caro (em torno de R$ 80 
mil por hectare), mas é praticamente um seguro da produção 
contra o excesso de chuva, a incidência de granizo e venta-
nias, bem como em relação ao maior controle de doenças, o 
que tem levado o setor a apostar na inovação”, conclui o assis-
tente técnico regional. 

Tecnovitis discute a rastreabilidade, em Bento Gonçalves

Serra Gaúcha concentra em 
torno de 90% da produção de 

uva no Estado, e muitas cantinas 
estão em mãos de produtores 

rurais da agricultura familiar, até 
com marcas bem tradicionais

Produção de 
uvas do esTado 
chega a 765 mil 

Toneladas, e várias 
famílias começam 

a regularizar seus 
esTaBelecimenTos

BEnno BERnaRDo kiST

É bom o panorama geral da atual safra 
na viticultura gaúcha, concentrada em 
90% na Serra, e que lidera com folga 
a produção no Brasil. É o que verifica-

va em 27 de novembro de 2019 o engenheiro 
agrônomo Enio Angelo Todeschini, assistente 
técnico regional em Sistema de Produção Vege-
tal da Emater/RS-Ascar, em Caxias do Sul, con-
veniada à Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Observava 
um quadro favorável em termos de sanidade e 
aspecto geral dos frutos, embora se manifestas-
sem algumas nuances do clima, que poderiam 
interferir no resultado final, onde até então se 
apresentava uma tendência de ficar próximo à 
produtividade média (na faixa de 20 toneladas 
por hectare), talvez um pouco menor.

A nova safra já começa a ser colhida em pe-
quenas quantidades nas variedades superpre-
coces, mas só deve ser intensificada a partir da 
segunda quinzena de janeiro e até meados de 
março. Em relação a situações verificadas no 
clima deste ciclo produtivo, Todeschini observa 
que houve retardamento no início da brotação 
em função do frio de agosto e setembro, o que 
foi recuperado e deixou o quadro dentro da 
média. Já em outubro e no início de novembro 
houve excesso de chuva (o dobro da média), 
com grande parte dos dias com céu encoberto, 
o que fez  acontecer algo que não se via há tem-
po: o raleamento dos cachos, com abortamen-
to de flores e bagas.

Além da influência no fenômeno do exces-
so de umidade na abertura da flor, o assisten-
te técnico regional detalha a interferência da 
pouca insolação registrada devido ao grande 
período de céu encoberto (o que aconteceu 
em três quartos do tempo em outubro e no 
início de novembro). “Houve pouca produção 
de nutrientes fotoassimilados, motivando uma 
concorrência maior para sua distribuição entre 
os diversos órgãos da planta e sobrando menos 

para a flor, com o que os cachos ficaram mais 
ralos”, explica Todeschini. 

Considera ainda que o fato pode vir a afe-
tar a produtividade da cultura. Porém, as ba-
gas que restaram têm grande capacidade de 
compensação de volume e de peso, razão por 
que ainda não daria para quantificar se haverá 
perdas e quanto, embora a tendência momen-
tânea seja de que venha a haver pequena dife-
rença para menos.

PRoDUÇÃo DE UvaS no ESTaDo
SAFRA 2018/19

região área (ha) volume (t)
Serra Gaúcha 39.000 690.000
Outras 5.000 75.000
Total Estado 44.000 765.000

Fonte: Emater/RS-Ascar – Regional Caxias do Sul.
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Em Bento Gonçalves, 
já estão totalmente 

legalizadas 31 
agroindústrias 
da agricultura 

familiar, pelo Peaf, 
com destaque 

para o vinho, e 
20 encontram-se 

em processo de 
legalização

BEnno BERnaRDo kiST

A agroindústria familiar re-
cebe forte apoio em Ben-
to Gonçalves (RS), com a 
integração de esforços de 

diversos organismos, tanto que o 
município já é considerado detentor 
do maior número de unidades deste 
tipo legalizadas no Estado. Conforme 
Neiton Perufo, tecnólogo em alimen-
tos da Emater/RS-Ascar no escritório 
municipal, conveniada à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr), já estão 
legalizadas 31 agroindústrias e 20 
em processo de legalização, pelo 
Programa Estadual de Agroindús-
tria Familiar (Peaf), enquanto Dorval 
Brandelli, secretário municipal de De-
senvolvimento da Agricultura, infor-
ma que o município tem 35 peque-
nos estabelecimentos participantes 
no Selo Sabor de Bento, construído 
com base no projeto estadual.

Perufo frisa que a maior parte 
das agroindústrias familiares que to-
mam esta direção são relacionadas 
a produtos farináceos, bem como a 
doces e geleias, itens minimamente 
processados e entrepostos de ovos, 
mas ganham espaço as tradicionais 
cantinas de vinho colonial e outros 
derivados de uva, como suco, graspa 
e espumante, onde a fabricação de 
suco ganha relevância pela grande 
demanda do mercado. Destas, duas 
já estão plenamente regularizadas, 
outras duas em fase final e mais sete 
com processo em andamento. 

O tecnólogo em alimentos da 
Emater enfatiza que são todas  

agroindústrias familiares com pro-
dução própria de matéria-prima, 
à qual assim agregam valor, ga-
rantindo melhor renda e melhoria 
de vida, evitando o êxodo rural e 
viabilizando a sucessão familiar 
na propriedade. No caso do vinho 
colonial, a sua elaboração existe 
há muito tempo na região serrana 
– é uma tradição desde a chegada 
dos imigrantes italianos. Uma vez 
possível a regularização, a partir 
da legislação construída para esta 
finalidade, diz Neiton, vários pro-
dutores já se movimentam para a 
adaptação, e existe um grande po-
tencial para tanto, considerando 
que muitos viticultores também 
elaboram vinho para o consumo.

Para chegar a uma normatiza-
ção que pudesse atender às ca-
racterísticas do setor, levou-se um 
bom tempo. Neste sentido, contri-
buiu diretamente grupo de traba-
lho criado há cerca de dez anos, en-
volvendo uma série de entidades 
(hoje ainda prosseguem a Secreta-
ria da Agricultura do Estado, Emater, 
Ministério da Agricultura, Embrapa, 
Instituto Federal de Educação e Pre-
feitura), coordenado pelo enólogo e 
chefe do escritório local da Emater, 
Thompsson Didoné. Segundo os 
técnicos da Emater, o grupo visou no 
início qualificar a elaboração do vi-
nho colonial e, em paralelo, buscou 
uma forma de regularizar o produ-
to feito nas propriedades, chegan-
do a uma legislação específica para 
a agricultura familiar em meados 
da década, mas que se efetivou há 
cerca de dois anos.

Um brinde à
legalização

TraBalho 
inTegrado esTimula 

a agregação de 
valor na Produção 
Primária, e famílias 

aPosTam mais na 
agroindÚsTria

MUDAS DE
VIDEIRAS

VIVEIRO LICENCIADO EMBRAPA

Délcio E. Postay
(51) 3445.1103  •  (51) 9.9698.6101  •  (54) 9.9658.2940

Estrada Morro das Baratas, 1230  •  Alto Feliz-RS
viveiropostay@gmail.com

Viveiro PostayViveiro Postay

os limites da produção familiar

ESPECIAL: VITIVINICULTURA

Entre as regras estabelecidas 
para se enquadrar neste perfil 
estão um limite de produção até 
20 mil litros anuais e a comercia-
lização na propriedade ou em 
feiras. Na caminhada feita, Nei-
ton Perufo lembra que o auxílio 
dos profissionais da Emater e a 
experiência adquirida em ações 
na área facilitam o encaminha-
mento das questões que se apre-
sentam, como  enquadramentos 
e regularização nos aspectos am-
bientais, tributários e sanitários. 
Salienta que a empresa de exten-
são orienta também na busca de 
maiores abrangências na produ-
ção e na comercialização, estan-
do à disposição dos agricultores 
familiares para prestar assistência 
no programa em todo o Estado, 
onde os interessados devem pro-
curar os escritórios municipais.

Por sua vez, o grupo local cons-
tituído segue em suas atividades 
buscando estimular e concretizar 
gradativa adesão dos produtores, 
diante dos benefícios que oferece. 
Em iniciativa específica ocorrida 
há poucos dias, o grupo apre-
sentou proposta ao secretário da 
Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural, Covatti Filho, com 
vistas a ampliar o enquadramento 
no Programa Estadual de Agroin-
dústria Familiar. De acordo com o 
proposto, as vinícolas familiares, 
de produtores com Declaração de 
Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Fa-
miliar (DAP/Pronaf), também po-
deriam adquirir matéria-prima de 
outros agricultores nesta mesma 
condição e receber os incentivos 
do governo do Estado, o que até o 
momento não é possível. 
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ESPECIAL: VITIVINICULTURA

mais segurança e

Casal Vitório e Ivone 
Somensi, na Linha 

Zenith, Vale dos 
Vinhedos, construiu 

nova cantina para 
atender às necessidades 

de aumento da 
produção colonial, 

inaugurada em 
novembro deste ano

viTiviniculTor 
familiar do vale dos 

vinhedos inaugura 
nova canTina e 

amPlia a oferTa de 
vinho denTro de 

requisiTos legais

BEnno BERnaRDo kiST

Os primeiros produtores familiares de 
uva e vinho em Bento Gonçalves (RS) 
que se enquadraram na legalização 
dos seus pequenos empreendimen-

tos agroindustriais já sentem os resultados da 
mudança e estão investindo. O pioneiro, o casal 
Auri e Diva Flamia, de Linha Ferri, distrito de Tuiu-
ti, ampliou a oferta do produto e vai oferecer tam-
bém suco integral, enquanto a segunda unidade 
oficializada, de Vitório e Ivone Somensi, na Linha 
Zenith, no Vale dos Vinhedos (famoso por seus vi-
nhos finos), construiu nova cantina para atender 
às necessidades de aumento da produção colo-
nial, inaugurada em novembro deste ano.

Piccola Cantina, ou pequena cantina, é o 
nome italiano dado pela família Flamia para 
seu empreendimento agora oficial. Hoje com 
16 hectares de parreirais e mais de 10 varieda-
des cultivadas (incluindo a Magna, nova opção 
da Embrapa apropriada para suco), os produ-
tores de Linha Ferri sempre elaboraram vinho, 
na faixa de 1.500 litros. Servia para consumo 
próprio e para atender alguns pedidos de ami-
gos, que aumentaram com o tempo ao partici-
parem da feira livre e de eventos como o Festi-
val de Vinhos Coloniais. Então, verificaram que 
sem legalização poderia haver problemas e 
procuraram acompanhar de perto o que acon-

tecia em termos de regularização da produção.
“Foi um processo lento, mas a gente sem-

pre acreditou, e por isso fomos os primeiros 
a legalizar. Podemos dizer que valeu a pena”, 
afirma Diva Flamia. Segundo ela, aumentaram 
as oportunidades de venda em feiras e outros 
espaços, além de terem mais tranquilidade em 
poder oferecer um produto dentro do exigido 
por lei. A oficialização ocorreu em 2 de feverei-
ro de 2018, e desde então a produção é incre-
mentada, a partir de investimentos feitos na 
cantina, em torno de R$ 70 mil, incluindo refor-
mas, novas máquinas e pipas. Têm o apoio das 
filhas, que trabalham na cidade (a engenheira 
química Adriane e a tecnóloga em alimentos 
Tatiane), na parte relativa a análises, documen-
tos, rótulos e propaganda, entre outros. Em 
2020, com novo investimento, vão agregar pro-
dução de suco, e assim já deverão chegar perto 
do limite de 20 mil litros no total produzido.

Quem já pode passar deste patamar é o pro-
dutor Vitório Somensi, que, além de se legalizar 
no programa estadual, inscreveu-se no Simples 
Nacional, com o que poderá estender a comer-
cialização ao varejo. Ele inaugurou em 7 de no-
vembro deste ano a nova cantina da família na 
Linha Zenith, no Vale dos Vinhedos, denomina-
da Vinhos Porão do Vale. Na voz da filha Mônica 
e ao lado da esposa Ivone, expressava então “o 
grande orgulho” de chegarem a este momen-

to, além de terem aberto outra agroindústria 
(de massas), com o Selo Sabor de Bento. Na 
vitivinicultura, os Somensi têm 11,5 hectares 
de videiras e utilizam parte da produção para 
elaborar vinho colonial, atingindo volume de 
14,5 mil litros em 2019, que deverá aumentar 
nos próximos anos com a nova situação legal.

coroamenTo do TraBalho
A abertura oficial da nova cantina serviu 

para diversos organismos  integrados na ação 
ressaltarem o que vem sendo feito no setor. 
“A inauguração de uma agroindústria é o co-
roamento do trabalho da Emater/RS-Ascar, da 
família e das entidades parceiras”, enfatizou 
Alencar Rugeri, diretor técnico da instituição. 
“Bento Gonçalves é o município com o maior 
número de agroindústrias familiares legaliza-
das no Estado. Com isso, o agricultor poderá 
produzir, ter rendimento para toda família e 
fazer com que o jovem fique no interior, além 
de se continuar atraindo turistas, porque, se 
não tivermos a uva, o vinho, o nosso turismo 
acaba”, disse o vice-prefeito Aido José Ber-
tuol, enquanto o secretário da área, Dorval 
Brandelli, complementava: “Bento Gonçalves 
tem isso por vocação, e as entidades e os agri-
cultores fizeram com que esses frutos fossem 
produzidos”. (Colaborou Rejane Paludo, da 
Regional da  Emater em Caxias do Sul).

oportunidadesRe
ja

ne
 P

al
ud

o

10 JORNAL DA 
EMATER
DEZEMBRO DE 2019



Emater/
RS-ascar 

vence duas 
categorias do 
Prêmio Folha 

verde 2019
GaBRiEl aPPElT nUnES E 
aDRianE BERToGlio RoDRiGUES

No início de dezembro, no dia 9, a Emater/RS-As-
car, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), rece-
berá o Prêmio Folha Verde 2019, da Assembleia 

Legislativa, nas categorias Agrícola e Mídia Agrícola, com 
os seus programas de rádio. A votação dos premiados em 

12 categorias aconteceu no último dia de outubro (31) 
pelos integrantes da Comissão de Agricultura, Pecuária 
e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, por dirigen-
tes do setor e ainda por jornalistas. A entrega dos troféus 
acontecerá no Teatro Teatro Dante Barone, às 16 horas. 
A homenagem é concedida a pessoas, instituições e em-
presas que trabalham de forma relevante para garantir o 
crescimento do setor agropecuário e o desenvolvimento 
da economia gaúcha.

O presidente da Emater/RS, Geraldo Sandri, diz que 
é uma grande alegria a Instituição ter o reconhecimento 
por sua atuação no Estado. “Isso vem reconhecer todo um 
trabalho que os nossos profissionais exercem no campo e 
na divulgação das boas práticas de agricultura, e também 
através da nossa mídia premiada”, resume Sandri. Em 
2018, a Instituição igualmente foi premiada na categoria 
Mídia Agrícola, com o programa televisivo Rio Grande Ru-
ral e os programas de rádio. 

Equipe de 
profissionais da 

Emater receberá 
a distinção na 

categorias Agrícola 
e Mídia Agrícola
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Todos os anos, 
25 mil famílias 

gaÚchas do meio 
rural receBem 

orienTação e 
acomPanhamenTo 

soBre saneamenTo

orientações para instalação 
de sistemas de tratamento

*  Não construir nenhum sistema de tratamento de esgotos a menos 
de 1,5 metro das residências, 3 metros de árvores ou qualquer ponto da 
rede pública de abastecimento, 15 metros de poços freáticos e de corpos 
da água de qualquer natureza. (NBR7229)

* Construção de fossas sépticas, filtro e sumidouro/vala de infiltração/
outros sistemas de tratamento terciário (jardim filtrante/círculo de bana-
neiras, bacias de evapotranspiração, leite de raízes etc). 

* Não misturar as águas cinzas e negras. Para cada um existe um tra-
tamento específico. 

* Observar a topografia do terreno para que não seja captada água 
em áreas que fiquem a baixo de locais potencialmente contaminados 
(pocilga, lavoura com agrotóxicos, sumidouros etc)

* Dimensionar adequadamente os sistemas.

A existência de 
saneamento básico 

de qualidade é 
crucial para a 

promoção da saúde 
da população e 

para a qualidade e a 
preservação do meio 

ambiente

ClEoniCE DE CaRvalho

Os serviços de abastecimento de 
água, tratamento de esgotos e coleta 
seletiva de lixo ainda não chegaram 
na maioria das residências do meio 

rural. Essa é a realidade mostrada pelas pes-
quisas sobre saneamento básico no Brasil. Re-
sidiam 39,9 milhões de pessoas no espaço rural 
em 2017, conforme o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). Desse total, apenas 
9,8% tinha rede geral de esgotos e quase 50% 
utilizava fossas de esgoto rudimentares.

A existência de saneamento básico de qua-
lidade é crucial para a promoção da saúde da 
população e para a qualidade e a preservação 
do meio ambiente. A falta de saneamento é 
uma das causas de internações por doenças 
infecciosas e por mortes no País, principal-
mente de crianças e de idosos. O consumo de 
água tratada e o destino correto de resíduos 
evitam várias doenças, bem como a contami-

nação e a poluição do ambiente. 
É consenso que a solução do problema pas-

sa pela implementação de políticas públicas e 
pela conscientização ambiental por parte dos 
gestores e das comunidades rurais. A Emater-
-RS/Ascar, conveniada à Secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Sea-
pdr), leva assistência técnica e extensão rural 
social para cerca de 211 mil famílias rurais e 
públicos especiais do Rio Grande do Sul.

As ações da Emater também abrangem as 
questões relacionadas ao saneamento básico. 
O coordenador estadual de Saneamento Bási-
co da Emater/RS, Gabriel Ludwig Katz, detalha 
que são prestadas orientações sobre trata-
mento e destino correto de esgoto doméstico 
e das atividades agropecuárias e ainda dos 
resíduos sólidos. Também apresentam solu-
ções para o abastecimento e a reserva de água 
através de poços e proteção de nascentes de 
acordo com os critérios ambientais e a legis-
lação vigente. 

Conforme Katz, que é geógrafo, a insta-
lação de fossas sépticas e todas as demais 
orientações para práticas relacionadas ao sa-
neamento ambiental são ações que a Emater/
RS-Ascar executa ao longo de toda a sua his-
tória. Por ano, 25 mil famílias, em média, são 
contempladas pelas ações de saneamento. 
Os técnicos orientam e acompanham a cons-
trução de fossas sépticas. Os sistemas mais 
utilizados são os tradicionais, compostos por 
fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, ou 
vala de infiltração. 

“O custo varia muito em virtude da solução 
pretendida e de acordo com os fatores locais 
de disposição e de tamanho”, declara Katz. 
Para ele, os agricultores e os cidadãos em 
geral devem ser orientados a perceber a res-
ponsabilidade que têm em relação ao direcio-
namento dos resíduos gerados. Para isso, não 
basta apenas “retirar da vista os seus esgotos”, 
mas tratá-los corretamente, tanto as águas 
cinzas quanto as águas negras (cloacal).

A Sabiá 
Coberturas Agrícolas 
produz filmes agrícolas 
para diversos cultivos. 
Nosso catálogo conta com 
amplos produtos do ramo 
agrícola como telas de 
sombreamento, 
telas anti-granizo, arcos 
galvanizados de diferentes 
espessuras, calhas para plantio, 
slabs, mulching, mangueiras 
de gotejamento, e outros 
acessórios para 
montagem de estufas. www.sabiacoberturasagriculas.com.br

SANEAmENTO

Tratamento
adequado
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resíduos 
Produzidos na 

cozinha e em Pias 
ou chuveiros 

rePresenTam de 60% 
a 90% do esgoTo 

das ProPriedades

ClEoniCE DE CaRvalho

Os principais resíduos gerados no meio 
rural são os domésticos e os das ati-
vidades agropecuárias. "Os domésti-
cos se dividem em águas servidas ou  

águas cinzas, águas negras ou esgoto cloacal, 
resíduos sólidos recicláveis e orgânicos", explica 
o geógrafo Gabriel Ludwig Katz, coordenador 
estadual de Saneamento Básico da Emater-RS/
Ascar, conveniada à Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

As águas servidas ou cinzas são os efluentes 
oriundos da cozinha, pias, chuveiros, lavanderias 
e lavatórios. Representam a maior parte, de 60% a 
90%, do esgoto gerado nos domicílios, de acordo 
com coordenador. A falta de tratamento desses 
resíduos provoca mal cheiro e proliferação de in-
setos (vetores). Além de sabão, shampoo e secre-
ção corporal, o efluente pode conter microorga-
nismos como bactérias, fungos e vírus. As águas 
negras são as produzidas nos vasos sanitários.

O tratamento e o destino adequados são os 
recomendados pelas normas técnicas vigentes: 
caixa de gordura, fossas sépticas, filtros anaeró-
bios e sumidouro dimensionados. Ainda exis-
tem tecnologias alternativas que apresentam 

outros tipos de tratamento, tais como leito de 
raízes, bacias de evapotranspiração e círculo de 
bananeiras. São desenvolvidas de maneira ex-
perimental em algumas propriedades por insti-
tuições de pesquisas como a Embrapa.

Ainda é grande o número de famílias que não 
possuem banheiro ou que colocam o esgoto em 
"fossas negras" ou "casinhas". Mas o uso desses 
buracos para destinar o esgoto cloacal exige que se 
considere uma série de aspectos, como a profun-
didade do lençol freático, a proximidade de corpos 
de água e de poços ou de demais fontes de capta-
ção de água para o consumo da família. E precisa 
ser bem fechado para evitar a entrada de insetos. 
Outras medidas da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) precisam ser seguidas .

A solução mais adequada para evitar tais ris-
cos de contaminação é a construção de fossas 
sépticas para realizar o tratamento primário do 
esgoto da moradia. Assim é possível reduzir em 
até 60% a carga orgânica contida na matéria 
fecal e no esgoto doméstico (águas servidas ou 
cinzas). As fossas sépticas também reduzem a 
quantidade de organismos patogênicos, bacté-
rias e germes em geral, apesar de não eliminá-
-los por completo. O que exige que esses efluen-
tes continuem sendo tratados. 

As fossas sépticas podem ser construídas em 
alvenaria de tijolo, concreto ou qualquer material 
que evite a infiltração do esgoto no solo. A maioria 
das estruturas são enterradas mas podem ficar 
sobre o terreno se escavar a área for impossível. O 
formato pode ser retangular ou cilíndrico, conter 
uma ou mais câmaras e a dimensão depende do 
número de pessoas que irá atender, das tempe-
raturas médias anuais e do tempo transcorrido 
entre cada limpeza. A norma técnica que regula o 
projeto, a construção e a operação de sistema de 
tanques sépticos é a NBR 7229/1993 da ABNT. 

O efluente que sai da fossa séptica precisa de 
tratamento complementar por conter matéria 
orgânica e germes que sobreviveram. Pode-se 
usar sumidouro simples, que é um buraco es-
cavado, com paredes revestidas por tijolos em 
forma de grade ou uma vala preenchida com 
pedras. "Essa opção pode ser utilizada quando 
o nível do lençol freático está a uma profundida-
de segura, no mínimo 1,5 metro abaixo do fundo 
do sumidouro", destaca Gabriel Katz. As outras 
formas definidas pela norma técnica, como uso 
de valas de infiltração e filtro anaeróbico, podem 
ser utilizadas de acordo com o tipo de solo, do 
espaço na propriedade e da localização do nível 
do lençol freático. 

Sem contaminação
As fossas sépticas 

podem ser construídas 
em alvenaria de tijolo, 
concreto ou qualquer 

material que evite a 
infiltração do esgoto 

no solo; a maioria 
das estruturas são 

enterradas mas 
podem ficar sobre o 
terreno se escavar a 

área for impossível
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Foco no resultado
Rugeri afirma que a ênfase nesse ano é buscar resultado do traba-

lho técnico por meio de esforços na questão do planejamento e execu-
ção. “Dentro da Emater, com o tripé planejamento, gestão e profissio-
nalismo, além de alinhamento e unicidadade das ações da Instituição, 
o intuito é de que todas as ações gerem resultados. Por exemplo, se 
fizer capacitação para silos, quero silos sendo contruídos”. Para o di-
retor técnico, esse resultado é na propriedade. “Fizemos um acordo 
com a Seapdr, se a secretaria cobra armazenagem, nós executamos a 
armazenagem. Esse é modelo que queremos em todas as atividades”. 

agroindustrialização
Neste ano, a cereja do bolo da extensão rural passou a ser a 

agroindústria, com o resgate do protagonismo dela. “Então, a 
agroindústria para nós é quando você atinge o ápice de exten-
sionista, quando você tem um produtor que consegue produzir, 
agregar valor e ter a produção comercializada e registrada no 
Programa Estadual de Agroindustrias e ainda participa de gran-
des feiras. Nós, da Emater, que temos no DNA o crescimento do 
produtor, ambiental, social e principalmente econômico, quere-
mos que esse produtor da agroindústria seja o indutor de desen-
volvimento rural”, enfatiza Rugeri.

* Economia de R$ 4 milhões, em sete meses, por meio do gerenciamento ma-
tricial e conferência efetiva das despesas aplicadas.

* Recebimento de R$ 110 mil em leilão de 31 veículos e equipamentos in-
servíveis. Novo leilão de outros 31 veículos está marcado para 12 de dezembro.

* Espera de decisão judicial para o leilão de outros 296 veículos fora de uso 
há mais de 10 anos.

* Troca de empresa que oferece serviço de vale-refeição gerou economia de 
R$ 45 mil mensais por conta da redução da taxa de administração do cartão.

* Recebimento de R$ 1 milhão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) para a compra de 21 novos veículos.

* Formatação de Plano de Desligamento Incentivado (PDI) no intuito de re-
duzir em 25% a folha de pagamento.

* Assinatura do termo de colaboração que estende os efeitos do convênio 
mantido entre Seapdr e Emater/RS-Ascar por 180 dias, a partir de janeiro de 2020, 
envolvendo um aporte de R$ 92,5 milhões para esse período em que será defini-
da por parte do Governo do Estado uma ratificação ou uma nova designação de 
pessoa jurídica para a Instituição.

* Protocolado o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficien-
te de Assistência Social (Cebas) para os próximos três anos, que será definido em 
março de 2020.

outras medidas e resultados 
do primeiro ano de gestão

Agricultura no Rio 
Grande do Sul vem bem 

consolidada nos últimos 
anos pelas boas safras, 

com destaque para a soja, 
e por alguns setores,  

como leiteiro e pecuária

TalinE SChnEiDER

Mais um ano está chegando ao final e 
em 2019, apesar de dificuldades, de-
safios e obstáculos, a nova diretoria 
da Emater/RS-Ascar está trabalhado 

com muito afinco para garantir a manutenção 
dos serviços de Assistência Técnica e Extensão 
Rural e Social pública e de qualidade para as 
mais de 211 mil famílias assistidas.

Conforme o presidente da Emater/RS, Ge-
raldo Sandri, a gestão assumida há sete meses 
está baseada na unicidade e na governança, 
tanto na área técnica quanto administrativa. 
“E isso só é possível com uma aproximação da 
diretoria com os empregados, comunidades 
assistidas, prefeituras e entidades parceiras, 
além, é claro, da renovação do contrato de ser-
viços prestados com a Secretaria de Agricultu-

ra, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).
Para o diretor técnico Alencar Paulo Ruge-

ri, o que está sendo feito nesta gestão é buscar 
o alinhamento com as ações realizadas pelos 
principais pares, como a Seapdr e os municípios. 
“É nisso que estamos dando ênfase. Estamos vi-
vendo um momento com bastante tranquilida-
de em relação aos pares de integração. Estamos 
agora em um alinhamento das ações de forma 
bastante transparente e muito produtiva”, frisa.

O diretor administrativo Vanderlan Vasconse-
los reafirma que a gestão está focada na unicida-
de das ações dos empregados com a diretoria. 
“Temos de falar uma língua só, porque transpa-
rência e participação gera realização”, salienta.

Vasconselos ressalta ainda que o equilíbrio 
financeiro da Instituição se dá com cortes em 
desperdícios e despesas. “A criação e a apli-
cação do gerenciamento matricial de custos e 

receitas está gerando resultados, porque pode-
mos comemorar que se consegue manter salá-
rios e direitos, diante de uma redução do orça-
mento de R$ 40 milhões por conta da realidade 
financeira que passa o Estado”, observa.

Já na área técnica, Rugeri anuncia que, neste 
ano, apesar das intempéries climáticas, a safra 
de inverno deve ser a terceira maior da história 
e a de verão, segundo estimativa inicial divul-
gada em agosto, deve ser a segunda maior. A 
estimativa atualizada da safra de verão deverá 
ser lançada ainda na primeira quinzena de de-
zembro. “Em termos de preço e produção, con-
tinuam dentro dos patamares elevados, dando 
assim uma rentabilidade considerável aos pro-
dutores. De modo geral, a agricultura no Estado 
vem bem-consolidada, nos últimos anos, pelas 
safras e por alguns setores, como leiteiro e pe-
cuária”, comenta.
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inTemPéries 

climáTicas, a safra 
de inverno deve ser 
a Terceira maior da 

hisTória; a de verão, 
a segunda maior

Vasconselos: foco na unicidade
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Ajornalista Ellen Bonow Bosel, apre-
sentadora do programa Rio Grande 
Rural, da Emater/RS-Ascar, conve-
niada à Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), 
é finalista do 5º Prêmio Sindilat de Jornalis-
mo. Ela concorre na categoria de Jornalismo 
Eletrônico, com a reportagem “Agroindústria 
Estrelat produz leite tipo A”, com imagens de 
Wesley Andriel. “É o reconhecimento ao nos-
so trabalho, que tem por objetivo mostrar e 
valorizar os esforços do homem do campo e 
da extensão rural e social no Estado”, come-
mora Ellen.

A cerimônia de premiação ocorre na quin-

ta-feira, dia 5 de dezembro, no Salão de Even-
tos Plaza São Rafael, no Centro de Porto Ale-
gre. Além dos troféus, o primeiro colocado de 
cada categoria receberá um IPhone. Ao todo, 
51 trabalhos foram inscritos para a 5ª edição 
do prêmio, com participação de veículos de 
comunicação de diversas regiões do Brasil.

O presidente da Comissão Julgadora, o 
jornalista e diretor Cultural da Associação 
Riograndense de Imprensa (ARI), Antônio 
Goulart, destacou a grande participação dos 
veículos do interior do Estado. “Neste ano, a 
grande disputa foi verificada nas categorias 
Impresso e Eletrônico”, constatou. “É um prê-
mio que valoriza o trabalho de profissionais 
que se dedicam à área dos laticínios e contri-
buem na abordagem de um setor importan-

tíssimo para a economia do Rio Grande do 
Sul”, completou Goulart.

A Comissão Julgadora do 5º Prêmio Sindilat 
de Jornalismo foi composta pelos jornalistas 
Rubem Pires Junior (Sindicato dos Jornalistas 
do Estado), Antônio Goulart (ARI), Itamar Aguiar 
(Arfoc), Gerson Raugust (Farsul), Eduardo Oli-
veira (Fetag) e Carolina Jardine (Sindilat).

Conforme o secretário-executivo do Sindi-
lat, Darlan Palharini, realizar o Prêmio Sindilat 
de Jornalismo é um privilégio porque permite 
que, em dezembro, seja feita retrospectiva de 
todos os fatos marcantes ocorridos ao longo do 
ano.  “Essa história é construída no dia a dia, ao 
lado de jornalistas que trabalham com a gente 
pelo desenvolvimento e para levar informação 
ao consumidor e ao setor produtivo”, frisou.

Ellen concorre na categoria de 
jornalismo Eletrônico, 
com a reportagem “agroindústria 
Estrelat produz leite tipo a”, 
com imagens 
de Wesley andriel 

O diretor técnico Alencar 
Paulo Rugeri afirma 
que na sucessão fami-
liar a Emater/RS-Ascar 

tem trabalho de capacitação onde 
se faz acompanhamento e orien-
tação. “Há um envolvimento de 
toda a família nessa capacitação e 
onde a estratégia é que esse jovem 
esteja em atividades que tenham 
remuneração e viabilidade econô-
mica para transformação”, diz.

A sucessão familiar está di-

retamente ligada à juventude 
rural e ao cooperativismo. “Elas 
estão casadas, pois uma incentiva 
a outra. Quando o jovem decide 
permanecer no meio rural, o ideal 
é buscar transformação das ati-
vidades. Quando o jovem fica no 
campo, logo o segundo passo é o 
associativismo e o cooperativis-
mo como a forma mais adequa-
da. E a Emater/RS-Ascar capacita 
os jovens para isso”, explica.

O desenvolvimento social só 

se dá por meio da integração da 
comunidade em que ele está in-
serido. “É essa evolução que nós 
esperamos. E para isso são ne-
cessárias a unicidade e a respon-
sabilidade com nossos principais 
parceiros, Estado e municípios. 
Assim podemos prestar um bom 
atendimento a nosso público-alvo, 
os agricultores familiares de sobre-
vivência, subsistência, de mercado 
e os demais agricultores”, conclui o 
diretor técnico Rugeri.

juventude rural, sucessão familiar e cooperativismo

Rugeri: atenção à sucessão familiar
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foram semeados 
mais de 750 mil 

hecTares, e a 
colheiTa deve 

render 2,2 milhões 
de Toneladas no 

rio grande do sul

O produtor rural Airton Floss, de Linha Alfredo Brenner, no interior 
de Ibirubá, é um dos milhares de agricultores gaúchos que apostam 
no trigo como cultura de inverno. O objetivo é duplo: garantir palhada 
para o plantio da soja, a principal cultura de verão em toda a região, 

e ainda, dentro do possível, assegurar uma renda extra 
para a propriedade. Nesta safra, Floss, 53 anos, ao lado 
da esposa Simone e da filha Ana Júlia, cultivou em torno 
de 16 hectares de trigo, além de um pouco de canola. Há 
pelo menos 30 anos investe nessa cultura. Já no verão 
forma cerca de 35 a 38 hectares de soja, cujo plantio con-
cluiu em meados de novembro, e mais uns sete hecta-
res de milho, na propriedade de 42 hectares da família. 
Completa suas atividades com criação de gado de corte. 
Conforme ele, informações recentes dão conta de que 
Ibirubá planta no inverno em torno de 15 mil hectares 
de trigo, uns 2 mil hectares de cevada e outros 300 de ca-
nola. A cevada, que já atraiu mais o produtor, hoje é in-
cipiente na região. “O bom do trigo é que tem mercado”, 
observa, embora lamente que o preço esteja bastante 

baixo. Ele entrega sua produção para a cooperativa Cotribá, do mu-
nicípio. O trigo, segundo ele, ainda tem o mérito de limpar a área da 
buva, invasora que é problema na soja. “Hoje, não temos muita esco-
lha de variedade, mas a qualidade e o rendimento são bastante pare-
cidas em todas. E como ela gera boa palhada, essa é uma caracterís-
tica que muito nos agrada, porque é bom para todo o sistema”, frisa.

“É bom para o sistema”, diz Floss

Ainda de acordo com o Informativo Conjuntural divulgado no fi-
nal de novembro, a implantação da soja chega a 53% da intenção 
de plantio para a safra gaúcha, estimada em 5.978.967 hectares. As 
lavouras encontram-se em desenvolvimento vegetativo. Em geral, a 
cultura segue melhorando o desenvolvimento, apresentando folhas 
maiores e com coloração verde intenso. 

Os produtores de milho aproveitaram o tempo favorável do fim 
de novembro e agilizaram o plantio, que chega a 84% da intenção de 
plantio de 777.442 hectares para o Rio Grande do Sul. Das lavouras 
implantadas, 62% estão em desenvolvimento vegetativo, 20% em flo-
ração e 18% em enchimento dos grãos.

No mesmo período, a cultura do arroz foi semeada em 73% da área 
de 944.549 hectares prevista para o Estado. Atualmente, as lavouras 
encontram-se em desenvolvimento vegetativo. 

Por fim, a cultura do feijão primeira safra apresentou 85% da área 
já implantada (totalizada em 35.588 hectares), e as lavouras encon-
tram-se nas fases de desenvolvimento vegetativo (60%), floração 
(25%) e enchimento de grãos (15%).

no ritmo das culturas de verão

TalinE SChnEiDER

A colheita do trigo no 
Rio Grande do Sul está 
concluída e a área im-
plantada com o cereal 

na safra foi de 757.320 hectares. 
A produtividade média de 2.955 
quilos de trigo por hectare sinali-
za para produção de 2,2 milhões 
de toneladas, consolidando-se 
entre as cinco maiores safras da 
história da produção gaúcha em 
volume produzido. 

De acordo com o Informativo 
Conjuntural divulgado no final de 
novembro (28/11) pela Emater/
RS-Ascar, em convênio com a Se-

cretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), na regional de Ijuí, houve 
diminuição da área implantada 
com trigo em relação ao estimado 
inicialmente, recuando para pou-
co mais de 219 mil hectares, 29% 
do total do Estado. 

A produtividade alcançada, 
próxima de 51 sacas por hectare, 
também está um pouco abaixo da 
esperada inicialmente, e a quali-
dade do produto colhido foi pre-
judicada pelas chuvas em excesso 
na fase de maturação. A maior par-
te do trigo obteve PH entre 74 e 78, 
impactando na redução do preço 
final da cultura.

“Avaliamos como uma safra ex-
pressiva. Apesar de algumas per-
das pontuais por conta do clima, 
os agricultores gaúchos colheram 
uma das maiores safras de inverno 
da história”, celebra o diretor téc-
nico da Emater/RS, Alencar Paulo 
Rugeri, ao destacar que a Assis-
tência Técnica e Extensão Rural e 
Social é prestada pela Emater/RS-
-Ascar junto a mais de 77 mil pro-
dutores, atendendo a área aproxi-
mada de 82 mil hectares de cereais 
de inverno e canola em todas as 
regiões do Estado.

Em relação a outras culturas de 
inverno, a colheita da canola tam-
bém foi concluída no Estado, com 
produtividade média de 1,6 mil qui-
los por hectare. Já a cultura da ce-
vada se aproxima do encerramento 
de ciclo. Neste período, as lavouras 
encontram-se 90% colhidas e 10% 
na fase de maturação. As lavouras 

colhidas obtiveram rendimento de 
2,4 mil quilos por hectare.

Já colheita da cevada está em 
fase final no Rio Grande do Sul, res-
tando 2% por colher nas regiões 
administrativas da Emater/RS-As-
car de Bagé, Pelotas e Santa Maria. 
Atualmente, 100% das lavouras es-
tão em maturação, e os produtores 
gaúchos aguardam o ponto ideal 
de colheita dos grãos. A produtivi-
dade média alcançada nas últimas 
áreas colhidas foi de 2,2 mil quilos 
de cevada por hectare.

Também se aproxima do final 
de ciclo a cultura da aveia branca, 
com 95% das lavouras já colhidas 
e 5% na fase de maturação. Na 
regional de Santa Rosa, algumas 
lavouras sofreram acamamento 
com as chuvas e os ventos, o que 
prejudicou a produtividade mé-
dia, que chegou a 1,6 mil quilos 
por hectare.

Cultura do trigo consolida-se 
em 2019 com uma das cinco 

maiores safras da história da 
produção gaúcha em volume, 

o que reforça a aposta dos 
produtores nos benefícios da 

planta para todo o sistema

TRIgO

a colheita está
concluída

Produtor Airton Floss, com a 
esposa Simone e a filha Ana 

Júlia, cultiva trigo em Ibirubá 
e elogia as vantagens dessa 

cultura para quem faz plantio 
direto da soja na sequência
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