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DIVERSIFICAÇÃO

UMa Das CULTURas Mais iMPORTanTes Da 
PeQUena PROPRieDaDe, O MiLHO é a gaRanTia De 
DiveRsifiCaçãO. TRansfORMa-se eM CaRne, LeiTe 
e OvOs, aLéM De TeR aPROveiTaMenTO DiReTO nO 
COnsUMO HUManO. e se na sUbsisTÊnCia faMiLiaR 
eLe é viTaL, TaMbéM TeM assegURaDO ReCeiTa 
COM a venDa DO gRãO, inCLUsive PaRa O eXTeRiOR. 
POR issO, esTá eM DesTaQUe TanTO nas LavOURas 
QUanTO eM evenTOs PeLO esTaDO. Páginas 10 a 15
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EDITORIAIS

Iniciamos 2020 sob o impacto da estiagem 
nas lavouras de verão, cujos efeitos só serão 
mensurados quando do encerramento da co-
lheita. A Secretaria da Agricultura, Pecuária 

e Desenvolvimento Rural está acompanhando 
o desenvolvimento da safra, com informações 
da conveniada Emater, e tem trabalhado con-
tinuamente para apoiar projetos de irrigação e 
armazenamento de água. Entre tantos desafios 
do agro gaúcho, a irrigação e a produção de mi-
lho estão no centro de nossa pauta de atuação.

No começo deste ano, lançamos o Progra-
ma Estadual de Produção e Qualidade do Mi-
lho (Pró-Milho RS), costurado com a participa-
ção de dezenas de entidades representativas 
do setor produtivo, e com subprogramas para 
intensificar a assistência técnica aos produto-
res. Ter maior eficácia tecnológica na produ-
ção, ampliar a área irrigada de milho, pesqui-
sar variedades mais adaptadas a cada região e 
aumentar a produtividade em regiões de me-
nores resultados por área foram os destaques.

O milho é um cereal estratégico para o agro-
negócio gaúcho, pois interage com toda a ca-

deia de aves, suínos e bovinos, que representa 
10% do PIB do Estado. Considerando que o Rio 
Grande do Sul não produz no mesmo nível em 
que consome, o Pró-Milho RS busca reduzir o 
déficit do grão do Estado e proporcionar renda 
compatível e maior segurança aos produtores. 
E isso envolve uma série de ações, inclusive au-
mentar a área irrigada.

Temos desenvolvido uma série de progra-
mas e feito entregas importantes aos produto-
res rurais de todo o Estado na área dos recur-
sos hídricos. Em 2019, o Programa Segunda 
Água possibilitou a construção de 362 açudes 
para irrigação e piscicultura, para 362 famílias, 
em municípios da Região Sul e do Vale do Rio 
Pardo, no valor de R$ 1,03 milhão. Este progra-
ma atende a famílias em situação de vulnera-
bilidade social, visando à segurança alimentar 
e hídrica, por meio da construção de microaçu-
des, cisternas, instalação de sistemas de irriga-
ção, assistência técnica  e capacitação. 

O Programa Mais Água Mais Renda liberou 
mais de R$ 900 mil para a subvenção de pro-
jetos de irrigação de 245 agricultores, em 137 

municípios. No primeiro semestre de 2020, 
deverão ser aplicados mais cerca de R$ 900 
mil em novos projetos. Outro convênio com a 
União, o Programa Água para Todos, investiu 
R$ 1,4 milhão, com sistema de abastecimento 
de água implantado em Hulha Negra, com 200 
famílias beneficiárias.

Em redes de água, convênio sob execução 
do Estado implantou duas redes de água em 
assentamentos de Santana do Livramento, be-
neficiando 95 famílias, e com investimento de 
R$ 900 mil. Por último, mas não menos impor-
tante, a perfuração de poços tubulares profun-
dos está entre as maiores demandas recebidas 
na Secretaria. No ano passado, foram perfura-
dos 38 poços, atendendo a 1.140 famílias.

Em resumo, no ano passado as políticas 
públicas executadas pelo Estado beneficia-
ram mais de 2 mil famílias com açudes, poços, 
sistemas de irrigação e redes de água. Nosso 
trabalho continua em 2020, para aumentar a 
segurança hídrica nas propriedades rurais gaú-
chas, garantindo a produção e a produtividade 
e gerando bons resultados.

Estamos chegando a mais um março, 
mês em que o Estado realiza duas gran-
des feiras do agronegócio, a Expodire-
to Cotrijal, em Não-Me-Toque (2 a 6 de 

março), e a Expoagro Afubra, em Rio Pardo (18 
a 21 de março).

A expectativa dos organizadores dos dois 
eventos para 2020 é superar o púbico e o vo-
lume de negócios do ano anterior. Na Expodi-
reto, foram 534 expositores, 268 mil visitantes 
em cinco dias de feira e R$ 2,4 bilhões em co-
mercialização. Já a Expoagro Afubra contou 
com 432 expositores, 112 mil visitantes em 
três dias de evento e R$ 70,6 milhões em mo-
vimentação de negócios.

Durante a Expodireto, a Emater/RS-Ascar 
apresentará 15 espaços temáticos, com infor-
mações técnicas, envolvendo as áreas de bo-
vinocultura leiteira, cooperativismo, agroin-
dústria familiar, segurança alimentar, energia 
fotovoltaica, secagem e armazenagem de 
grãos, florestas comerciais, horticultura, plan-

tas bioativas, meliponicultura e apicultura, ir-
rigação, tecnologia de aplicação, piscicultura, 
solos, culturas e turismo rural.

No Pavilhão da Agricultura Familiar, orga-
nizado em parceria entre Cotrijal, Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr), Emater/RS-Ascar, Fetag e Fe-
traf/RS, serão 226 empreendimentos, divididos 
em 191 estandes, sendo 157 de produtos das 
agroindústrias familiares e 69 de artesanatos, 
plantas e flores, envolvendo expositores de 
129 municípios gaúchos. Das agroindústrias 
familiares estarão sendo expostos e comercia-
lizados produtos como panificados, deriva-
dos de cana de açúcar, embutidos, laticínios, 
picolés e sorvetes, sucos, erva-mate, chips de 
mandioca e batatas, entre diversos outros.

Na Expoagro Afubra, a instituição irá apre-
sentar 17 espaços temáticos, todos preparados 
para difundir ideias práticas aos produtores 
rurais. Com o tema central “Compartilhando 
saberes” e destaque à cultura do milho, serão 

apresentados temas como apicultura, bovi-
nocultura de leite, ruticultura, cozinha show, 
piscicultura, pecuária familiar, saneamento 
ambiental, solos, rastreamento de vegetais 
frescos, secagem e armazenagem, agroindús-
tria familiar, artesanato e turismo rural.

No Pavilhão da Agricultura Familiar, mais 
empreendimentos irão expor seus produtos. 
Com a construção de um novo pavilhão, serão 
ao todo 224 expositores (divididos em 199 es-
tandes), sendo que 40 destes participam pela 
primeira vez. Serão 164 agroindústrias fami-
liares e 60 expositores de artesanato, flores e 
plantas. A organização do Pavilhão da Agricul-
tura Familiar é de Afubra, Fetag/RS, Emater/
RS-Ascar, Seapdr.

Então, é dessa forma que a instituição se faz 
sempre presente nas principais feiras e even-
tos do setor primário, dando visibilidade aos 
resultados do seu trabalho de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural e Social (Aters) a cerca de 
220 mil famílias de agricultores familiares.

Atenção ao milho e à irrigação

A agricultura familiar na vitrine

Covatti Filho 
Secretário da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural

Geraldo Sandri  
Presidente da Emater/RS e 
superintendente-geral da Ascar
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Saiba mais em
banrisul.com.br/agro

O agro é o nosso chão.  

Por isso, oferecemos as melhores soluções 
pensadas para você, produtor rural. Venha nos 

visitar na Expodireto e na ExpoAgro Afubra!

Expodireto  | 02 a 06/03 | Não-Me-Toque - RS  

ExpoAgro Afubra  | 18 a 21/03 | Rio Pardo - RS  

ExPOAgRO AFubRAExPODIRETO COTRIjAL
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ExPODIRETO 
COTRIjAL 

acontece de 
2 a 6 de março, em

 Não-Me-Toque, e a
Emater marca presença 

com vários espaços 
e culturas, tendo em 

destaque o milho

DUas gRanDes 
eXPOsições 

OCORReM eM MaRçO 
nO RiO gRanDe DO 

sUL, COM sHOws 
De TeCnOLOgia, 

inOvaçãO e negóCiOs

EVENTOS

A chance de 
aprendermais

BENNO BERNARDO KIST

Os produtores rurais têm no mês 
de março duas excelentes opor-
tunidades de ampliarem conhe-
cimentos e buscar tecnologias e 

inovações para o desenvolvimento de suas 
atividades, em grandes eventos que aconte-
cem no Rio Grande do Sul. No início, de 2 a 
6 de março, é realizada a Expodireto Cotrijal, 
na sua 21ª edição, em Não-Me-Toque, e na 
segunda quinzena, entre os dias 18 e 21, será 
a vez da Expoagro Afubra, que completa 20 
anos, tendo como local o parque na BR 471, 
em Rincão del Rey, Rio Pardo. Em ambas, a 

Emater/RS-Ascar, junto com a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Ru-
ral (Seapdr), terá presença destacada, com 
15 espaços temáticos e outras participações.

Nestes locais, bem como em eventos pa-
ralelos, os técnicos irão transmitir informa-
ções e orientações para atualizar os produto-
res rurais em suas atividades. Na Expodireto, 
os extensionistas estarão presentes também 
no 12º Fórum Nacional do Milho, dia 2, onde 
será apresentado o Programa Estadual de 
Produção e Qualidade do Milho (Pró-Milho 
RS); no 5º Fórum Estadual de Conservação 
do Solo e Água, dia 3; no 13º Fórum Florestal, 
dia 5; bem como no Pavilhão da Agricultura 

TECNOLOGIA PARA HORTAS
E POMARES MAIS PRODUTIVOS.

Quer conhecer essa tecnologia de perto? Consulte uma concessionária LS Tractor.

TRATORES
DESENVOLVIDOS PARA
A HORTIFRUTICULTURA:

Transmissões com 12, 24, 32
e até 40 velocidades.

Eixo dianteiro com tecnologia 
LS (excelente vão livre e 
menor raio de giro).

Três opções de rotação
na tomada de força.

Menor consumo de
combustível.

Modelos de 65 CV com
cabine original de fábrica.

A LS  TRAC TOR É  UMA D IV ISÃO DA

L S  Tr a c t o r  -  a  m a r c a  d e  t r a t o r e s  q u e  m a i s  c r e s c e  n o  B r a s i l

Familiar, com 226 empreendimentos repre-
sentados. A feira terá também fóruns da soja, 
do leite e do trigo, programação internacio-
nal, Arena Agrodigital, Espaço Natureza e 590 
expositores visando “negócios que inspiram 
o amanhã”.

A Expoagro, que é especialmente voltada 
à agricultura familiar e neste ano adotou o 
tema “Valorização do agricultor: do campo à 
cidade”, renovará foco em tecnologias para o 
setor, onde a Emater entra diretamente, com 
múltiplas ações de assistência e extensão re-
presentadas, ao lado da Embrapa, também 
com programações variadas. O espaço da 
agroindústria familiar da feira inclusive terá 
ampliação, a ser inaugurada no primeiro 
dia (18 de março). O programa destaca ain-
da Fórum de Diversificação de Atividades de 
Produção Rural (dia 18), 13º Seminário de 
Turismo Rural (19) e Dia do Arroz (19), com 
entidades ligadas às áreas. 

Estarão em evidência, também, a Arena 
da Inovação, com exposição de startups para 
o meio rural, e o 7º Prêmio Afubra/Nimep de 
Inovação Tecnológica, além de Fórum de 
Educação Rural e outras iniciativas no Espaço 
Cultural, com os projetos Verde é Vida, Cres-
cer Legal e cooperativas escolares. No quarto 
e último dia da feira (21), acrescentado neste 
ano, haverá ainda atos comemorativos aos 
20 anos da Expoagro Afubra e aos 65 anos da 
entidade promotora, a Associação dos Fumi-
cultores do Brasil (Afubra), que desde a fun-
dação, em 1955, incentiva a diversificação de 
culturas na pequena propriedade.

ExPOAgRO AFubRA, 
de 18 a 21 deste mês, 
completa duas 
décadas neste ano
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O plantio da nova 
cultura beneficia-

se do solo mais 
protegido com  

a palhada da 
lavoura anterior 
mantida na área

aDOçãO De PaLHaDa 
PaRa CObRiR O 
sOLO OfeReCe 

PROTeçãO COnTRa Os 
iMPaCTOs Da CHUva 

e OUTRas COnDições 
CLiMáTiCas

CONSERVAÇÃO

Cobertura seca 
protege o solo

ANA RODRIGUES BOTÃO 
E CARINA VENZO CAVALHEIRO

Proteger o solo do impacto das gotas da 
chuva e contra a sua desestruturação 
física, manter a temperatura do solo 
e muitos outros benefícios são objeti-

vos alcançados pelo produtor rural quando ele 
adota a cobertura seca. Por isso, a área técnica 
orienta no sentido de que se mantenha palha-
da para cobrir o solo, além de outras práticas 
recomendadas, de modo que este recurso na-
tural básico da produção seja preservado nas 
melhores condições, diante das diferentes si-
tuações climáticas enfrentadas.

O extensionista rural agropecuário Rafael 
Goulart Machado, da Emater/RS-Ascar, explica 
que o solo é composto por partículas minerais 
e orgânicas que tendem a se manter unidas 
pelas forças de coesão, em estrutura conhe-
cida como “agregados do solo”. Dessa forma, 
têm um peso significativo e, em consequên-
cia, não são facilmente carregados pela água. 
Porém, quando o solo está descoberto, o im-
pacto direto da chuva sobre a sua superfície 
destrói a estrutura destes agregados, sepa-
rando as partículas minerais e orgânicas, que 
assim pesam bem menos e são facilmente 
levadas pelo escoamento superficial da água, 
no processo de erosão.

“Neste sentido, a palhada atua protegendo 
os agregados do solo da ação destas gotas de 
chuva e, consequentemente, protegendo o 
solo de processos erosivos”, destaca Machado. 
Ao mesmo tempo, lembra que a palha confere 

uma maior rugosidade à superfície do terreno, 
desacelerando a água que escoa superficial-
mente no solo, reduzindo assim seu efeito ero-
sivo e favorecendo sua infiltração no solo.

Outro benefício citado pelo extensionista é 
quanto à temperatura do solo, pois a presença 
de palha o protege da incidência direta da ra-
diação solar, evitando que atinja temperaturas 
muito elevadas, mas também evita a perda de 
calor. “Sendo assim, o que podemos dizer é 
que a palhada ajuda a manter o solo em tem-
peraturas intermediárias: não tão altas, mas 
também não tão baixas. Com isso, em dias 
quentes temos uma menor perda de água do 
solo por evaporação”, frisa. 

   Ainda é possível observar o favorecimento 
de processos regulados por microorganismos 
do solo, como, por exemplo, o da fixação bioló-
gica de nitrogênio (FBN). “A temperatura ideal 
para o crescimento e o desenvolvimento de bac-
térias do gênero Rhizobium, responsáveis pela 
FBN em soja, está na faixa de 28ºC. Portanto, ao 
manter temperaturas de solo mais estáveis, evi-
tando picos de alta ou baixa temperatura, a vida 
e os processos regulados por microorganismos 
do solo também são preservados”, frisa.

Em suma, de acordo com a observação téc-
nica, a palhada favorece a proteção do solo 
contra sua desestruturação física, propicia a 
preservação dos nutrientes na lavoura, evita a 
contaminação de mananciais hídricos por resí-
duos de adubos, e ainda preserva a atividade 
de microorganismos benéficos, como os fixa-
dores biológicos de nitrogênio e aqueles que 
promovem a ciclagem de nutrientes no solo.

esTRUTURa Contudo, o extensionista 
ressalta que outras práticas devem ser ado-
tadas para manter os índices hídricos nas la-
vouras, ao lado da manutenção da palha em 
superfície. “A palha também deve ser acompa-
nhada por um solo profundo e bem drenado, 
pois, quanto mais profundo for o solo, mais 
água irá infiltrar, e assim teremos estoque de 
água para as plantas, mesmo em períodos de 
maior intervalo entre as chuvas”, orienta Rafael 
Goulart Machado.

Uma camada de solo compactado, que ge-
ralmente tem entre sete a 15 cm de profundi-
dade, prejudica a infiltração da água, ocasio-
nando a saturação da parte mais superficial 
e, por consequência, favorecendo o processo 
de erosão. “Deste modo, a manutenção da 
palha em superfície deve ser associada à es-
truturação e ao aprofundamento do solo, uso 
de plantas de rotação de culturas, plantio em 
nível, observação da umidade do solo antes 
de entrar com máquinas pesadas, controle do 
pisoteio por animais e terraceamento, quando 
necessário”, indica Machado.

Manter a palha é recomendado em todos 
os cultivos. “Vivemos em um ambiente onde 
temos altas temperaturas no verão e baixas 
temperaturas no inverno, situações em que a 
palha funciona como um isolante térmico para 
o solo. Também observamos chuvas bastante 
volumosas e de grande intensidade. Diante do 
exposto, para a proteção do solo em nossas 
condições climáticas, a manutenção da palha 
se faz fundamental em todos os cultivos”, con-
clui o extensionista.



UniDaDes De 
RefeRÊnCia 
aTesTaM Os 

benefíCiOs Da 
PROTeçãO DO 

sOLO eM éPOCas 
De esTiageM 

ANA RODRIGUES BOTÃO 
E CARINA VENZO CAVALHEIRO

A ausência de chuvas significati-
vas por um longo período deixou 
produtores e técnicos em alerta 
no início de 2020. Muitas lavouras 

apresentam déficit hídrico devido às altas 
temperaturas registradas e à falta de umida-
de. Contudo, lavouras onde estão implanta-
das as Unidades de Referência Técnica (URT) 
em recuperação e conservação do solo e da 
água da Emater/RS-Ascar, em parceria com a 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr), apresentaram im-

pactos menores no período. 
Em visita às unidades voltadas ao manejo 

do solo na região administrativa de Soledade, 
antes dos períodos de chuvas recentes, o exten-
sionista rural agropecuário Josemar Parise, da 
Emater/RS-Ascar, observou a diferença resul-
tante do manejo. “Sem dúvida a estiagem afe-
tou as culturas e as pastagens de maneira geral. 
Porém, com um bom manejo de solo podemos 
reduzir os impactos dessas estiagens. Isso pode 
ser observado em lavouras próximas a essas 
URTs, onde nos picos de temperaturas altas foi 
possível verificar diferenças significativas no 
comportamento das plantas de soja com rela-
ção ao estresse hídrico”, avalia. 

Conforme Parise, isso comprova que, “fa-
zendo um bom manejo de solo, descompac-
tando-o, corrigindo a acidez e a fertilidade e 
com bom aporte de palhada em sucessão à 
cultura econômica, podemos interferir nas 
perdas por estiagens, diminuindo os prejuí-
zos”. O extensionista ainda lembra que temos 
um histórico de sete safras com poucos pro-
blemas hídricos, com alguns casos de breves 
estiagens e boas respostas das culturas de 
grãos. Mas, “com estiagem prolongada, o qua-
dro mudou, principalmente em solos compac-
tados. Nessas áreas, as plantas têm sistema 
radicular superficial e as consequências são 
maiores”, arremata.

Prática da 
manutenção de 

palhada sobre 
o solo mostrou 

benefícios para 
a soja na estiagem 

deste ano...

...na comparação 
com outra 

lavoura vizinha 
sem este recurso

CONSERVAÇÃO

As vantagens 
na prática
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aDUbaçãO veRDe e 
sOLO eQUiLibRaDO 

sãO gaRanTia De 
bOns ResULTaDOs 

nO CULTivO De 
MiLHO nO inTeRiOR 

De aRaRiCá

mILhO

Uma boa base 
para o cereal

Propriedade de Araricá mostrou 
produtividade 200% superior 

à obtida na região com uso 
de técnicas que melhoram 

ambiente de cultivo

Evento sobre milho destacou o adequado manejo do solo para incrementar os resultados Sucessão: o jovem Rodrigo e a família Müller investem no futuro da propriedade rural

CARINE MASSIERER

A produção de milho no sistema de 
plantio direto é uma forma de manejo 
do solo que envolve técnicas para au-
mentar a produtividade, conservando 

ou melhorando continuamente o ambiente de 
cultivo. Para isso, é preciso utilizar algumas téc-
nicas, como ausência ou mínimo revolvimento 
do solo, cobertura do solo com palhada e ro-
tação de culturas, o que é feito pela família de 
Áurea, Rogério e Rodrigo Müller, que moram na 
localidade de Porto Palmeira, em Araricá, região 
metropolitana de Porto Alegre, há dois anos. 

O jovem Rodrigo está investindo na proprie-
dade e no ano passado cultivou uma área de 
dois hectares com milho no sistema de plantio 
direto, com orientação da Emater/RS-Ascar, 
obtendo um total de 32 toneladas colhidas por 
hectare. Já em 2020, o produtor plantou mais 
quatro hectares, mas primeiro semeou aveia 
para fazer uma cobertura de solo, o que fez 
com que ele conseguisse rendimento de 44 to-
neladas por hectare. “É uma produção que fica 
200% acima da média do Vale dos Sinos e Pa-
ranhana”, analisa o extensionista rural agrope-
cuário Elder Leitzke, da Emater/RS-Ascar, que 
acompanha a família.

A propriedade é uma das unidades de refe-

rência em Assistência Técnica e Extensão Rural 
em conservação do solo, milho e de permanên-
cia do jovem no meio rural, em parceria com a 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr). Os seus pro-
prietários abriram as porteiras do local, no dia 19 
de fevereiro deste ano, para a 2° Manhã Técnica 
de Milho e Solo, que foi promovida por Emater/
RS-Ascar, Seapdr e Prefeitura de Araricá, em par-
ceria com Agroeste, Biomatrix, Sicredi e Tecno-
vale Sementes e Cereais.

Nem o calor espantou os produtores que vie-
ram de Sapucaia do Sul, Araricá, Taquara, Ivoti, 
Presidente Lucena, Rolante, Sapiranga, Nova 
Hartz, Campo Bom e Três Coroas para ouvir 
as informações repassadas em três estações e 
aproveitaram para tirar dúvidas. Em uma es-
tação, Silvio José Dal’Moro, gerente regional 
da Biomatrix, e Rangel Ivan Schaeffer, dono da 
Tecnovale, explicaram que o produtor tem de se 
preocupar em escolher sementes de qualidade 
e adequadas à finalidade para conseguir bons 
resultados. Além disso, é preciso fazer análise de 
solo para saber como a terra está e se necessita a 
reposição de algum nutriente.

“Os cuidados com o solo e o manejo ade-
quado como base para bons resultados na pro-
priedade” foi o tema desenvolvido pelo exten-
sionista rural agropecuário Marcelo Biassusi, da 

Emater/RS-Ascar, em outra estação. O extensio-
nista alertou para problemas que podem ocor-
rer devido à produção intensiva de milho para 
silagem na mesma área sem a adoção de rota-
ção de culturas ou sem a utilização de plantas 
de cobertura de solo para adubação verde, que 
contribuem para a manutenção da temperatura 
do solo e evitam a evapotranspiração. Biassusi 
ressalta que uma boa adubação verde pode ser 
feita com um mix de sementes produzido com 
centeio, aveia, ervilhaca e nabo forrageiro, pois 
cada uma tem uma função diferente.

Na terceira estação, o extensionista rural 
agropecuário Élder Leitzke, da Emater/RS-Ascar, 
mostrou a evolução da análise de solo, com-
parando a da safra 2018/19 com a de 2019/20, 
onde salientou a aplicação de calcário e aduba-
ção adequada e o ponto ideal de corte do milho 
na silagem. No espaço, o extensionista orientou 
os produtores sobre como medir a produção de 
matéria seca (MS) para obter uma ótima fermen-
tação na hora de armazenar a silagem e quais os 
valores esperados com a sua comercialização. 
Leitzke mostrou ainda enfardadeira usada para 
armazenar silagem em sacos de 25 quilos. A tec-
nologia pode ser empregada tanto para armaze-
nar esse produto de forragem ou até mesmo de 
mandioca em pequenas e médias propriedades 
e pontos de venda de silagem.
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+ Produtividade
+ Economia 

Tecnologia para a 
sua lavoura

é FertiSystem

www.fertisystem.com.br

VRA PRO
• Taxa variável 
• Compensação em curvas
• Desligamento linha e linha

Monitor de controle simples, 
intuitivo e processamento 
rápido. É possível monitorar e 
controlar as operações de 
semeadura e aplicação de fer-
tilizantes,

O Dosador de Adubo FertiSystem 
é eficiente, proporciona 
uniformidade e precisão na 
dosagem de fertilizantes, possui 
fácil manutenção, baixíssimo 
torque e rápido acesso aos 
componentes internos. 

FertiSystem 
Auto - Lub 

AP NG
TXF MB

Sistema de controle Wi-fi para 
adubadoras e semeadoras. 
O TXF MB é completamente 
elétrico, simples de manusear 
e substitui acionamentos 
mecânicos compostos por 
engrenagens e correntes das 
máquinas de plantio e 
adubação. Todo o sistema é 
controlado via smartphone 
ou tablet, trazendo tecnologia 
e praticidade para o produtor 
na lavoura.

Entre em contato conosco:
comercial@fs.ind.br

FertiSystem ITS 5000

Dosador para baixas dosagens de 15 kg à 80 kg/ha

garantindo maior
produtividade com a máxima 
precisão e desempenho 
operacional.



A expansão da soja está ocorrendo em áreas inadequadas para a 
cultura, como em áreas declivosas, solos de pouca profundidade e tex-
tura arenosa e solos rasos e pedregosos. “Nestes tipos de solos, o poten-
cial produtivo é muito menor do que nos solos argilosos, e são áreas de 
maiores riscos de perdas de produção na ocorrência de estiagens cur-
tas”, alerta  o extensionista rural agropecuário Edemar Streck, da Ema-
ter/RS-Ascar. A maioria das comunicações de perdas de produção para 
acionar o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) 
são destas áreas de riscos. Essas regiões devem ter maiores taxas de 
seguro agrícola, justamente por terem maior frequência das comuni-
cações de perdas de safra. Além disso, em termos de manejo, são mais 
exigentes em práticas conservacionistas do que os latossolos (solos de 
terra vermelha, argilosos e profundos).

Milho melhora o 
teor de matéria 

orgânica e de 
retenção de água 

no solo

inDiCaDO é fazeR 
UM bOM sisTeMa De 

ManejO DO sOLO COM 
ROTaçãO, DeiXanDO 
a áRea CObeRTa POR 

ResíDUOs CULTURais 
OU POR PLanTas

CLEONICE DE CARVALHO

Cuidar do solo é essencial 
para obter produtividade 
e lucratividade em qual-
quer atividade agropecu-

ária. Mas ainda há cultivos sendo 
conduzidos no maior comprimen-
to da gleba de terra, seja morro aci-
ma ou morro abaixo, com pouca 
produção de resíduos culturais e 
ausência de práticas complemen-
tares de conservação. “Hoje, esse 
é o grande problema em lavouras 
do Estado do Rio Grande do Sul”, 
avalia o extensionista rural agrope-
cuário Edemar Valdir Streck, assis-
tente técnico estadual de Manejo 
de Recursos Naturais da Emater/
RS-Ascar, conveniada à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr).

Conforme o agrônomo, veri-
fica-se uma produção média de 

resíduos culturais inferior a seis 
toneladas por hectare ao ano, 
muito abaixo das necessidades 
de demanda da biologia, melho-
ria da fertilidade e condição física 
do solo. “Isto está causando pro-
blemas de compactação do solo 
e perdas de água e nutrientes por 
erosão”, declara. A água da chuva 
deve ficar onde cai para garantir a 
preservação e a fertilidade do solo, 
evitando perdas de sedimentos e 
fertilizantes das lavouras.

O recomendado, de acordo 
com Streck, é fazer um bom siste-
ma de manejo do solo com rota-
ção de culturas, deixando a área 
coberta, seja por resíduos cultu-
rais ou por plantas. Por exemplo, 
após a colheita da soja, semear 
outra cultura, como milheto, ca-
pim sudão, nabo forrageiro ou o 
próprio milho colhido, para fins de 
cobertura do solo. As raízes dessas 

plantas têm boa capacidade de 
agregação e de estruturação do 
solo, melhorando a estrutura e a 
infiltração de água na terra.

 “No sistema de plantio direto 
é necessário produzir mais de 12 
toneladas de resíduos culturais 
por hectare para aumentar o teor 
de matéria orgânica do solo”, afir-
ma Streck. A água da chuva que 

excede a infiltração no solo pode 
ser retida através da semeadura 
em nível e terraceamento. As téc-
nicas de conservação de solo e as 
tecnologias das culturas são ade-
quadas para qualquer tamanho de 
propriedade. “O que pode limitar  
em alguns casos são os recursos 
financeiros do pequeno produtor, 
quando mais escassos”, pondera. 

O milho também é indicado 
para fazer parte do sistema de con-
servação do solo porque melhora 
o teor de matéria orgânica e da 
estrutura da área e da retenção e 
infiltração de água. Além disso, a 
cultura reduz a ocorrência de in-
vasoras e auxilia no controle de 
doenças. “O produtor precisa en-
tender que a introdução do milho 
é fundamental no processo de 
conservação de solo a longo pra-
zo”, acrescenta Edemar Streck. O 
milho possui potencial para pro-
duzir em média mais de 12 tonela-
das por hectare de palha e raízes. 

A produção de resíduos, parte 
aérea e mais raízes, é de uma to-
nelada para cada tonelada colhida 
de grãos de milho. A produtivida-
de de soja é maior nas áreas onde 
ocorreu o plantio de milho no ano 
anterior. Outro ganho do cereal é 
que ainda colabora para a redução 
do uso de herbicidas e fungicidas. 
Streck indica a escolha de varieda-

mILhO

A planta que faz 
muito bem 

Muitas vantagens longo prazo

des que dão resposta à adubação 
e às praticas conservacionistas 
para manter e aumentar a produti-
vidade do milho, além de seguir as 
orientações já citadas por ele. 

Também a amplitude térmica 
do solo e as perdas de água por 
evaporação são reduzidas com o 
manejo e a cobertura do solo. Nes-
te caso, a água fica disponível no 

solo até sete ou mais dias, poden-
do levar até 15 dias para chegar ao 
ponto de murcha. “Assim, contri-
bui para a diminuição das perdas 
de produção em curtas estiagens”, 
observa. Ainda é relevante nas áre-
as de irrigação com menor perda 
de água por evaporação, reduzin-
do a frequência do uso e os custos. 
(Cleonice de Carvalho)

SOJA EM ÁREAS INADEQUADAS
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Raízes favorecem 
a infiltração de água 

no solo
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O Consórcio Nacional da Jacto
está com condições especiais!

jacto.com

#EuFaçoOFuturo
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EXPODIRETO COTRIJAL
DE 02 A 06 DE MARÇO

Taxa de financiamento de 7,5% a.a. e contemplação garantida, após o pagamento
da primeira parcela no plano de 12 meses, para toda a linha tratorizada.

Nossa equipe de revenda desta região é muito parceira e está sempre preparada para acompanhar
a sua compra do começo ao fim.

Visite o estande da Jacto na Expodireto Cotrijal e confira as melhores soluções para o seu negócio.

Servir. Esse é o nosso propósito.



O programa reúne agroindústrias, cooperativas, sementeiras, 
Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul (Apro-
milho), Associação das Empresas Cerealistas do Rio Grande do Sul 
(Acergs), Embrapa, Emater/RS-Ascar, Famurs, Instituto de Pesqui-
sa Gianelli Martins, Conab, agentes financeiros Banrisul, Badesul, 
Banco do Brasil e BRDE, Sindicato da Indústria de Produtos Suínos 
(Sips), Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Funde-
sa), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Organização 
das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), Associa-
ção Gaúcha de Avicultura (Asgav), Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(BBM), seguradoras, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul 
(Farsul) e Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (Sargs). 

Também participaram da cerimônia o senador Luis Carlos Heinze, o 
deputado federal Gerônimo Goergen, o presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio Grande do Sul, Ernani Polo; deputados estaduais 
Silvana Covatti e Zilá Breitenbach; prefeito de Chiapetta, Eder Luis Both; 
diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Alencar Rugeri; gerente técnico da 
Emater/RS-Ascar, Rogério Mazzardo; gerente adjunto da Emater/RS-
-Ascar da região de Ijuí, Vito Cembranel; e presidente da Associação Bra-
sileira dos Produtores de Milho (Abramilho), Alysson Paolinelli.

Instituições do Pró-Milho RS 

Rio Grande do Sul 
possui cerca de 

125 mil hectares 
de milho irrigado 

Ato na 9ª Abertura Oficial da Colheita do Milho, realizada em Chiapetta
LavOURas QUe 

aDOTaM iRRigaçãO 
RegisTRaM bOns 

níveis De PRODUçãO, 
aPesaR Da esTiageM 

LOnga e DO CaLOR 
eXCessivO na safRa

CLEONICE DE CARVALHO 

O agricultor não tem condições de in-
tervir no clima, que pode favorecer 
ou prejudicar os seus plantios. Mas 
diante da falta de chuva, por exem-

plo,  poderá se precaver com a instalação de sis-
temas de irrigação na propriedade. As lavouras 
de milho e de outras culturas que foram irriga-
das não registraram as mesmas perdas provo-
cadas pela estiagem e pelo calor excessivo na 
safra de verão 2019/20 no Rio Grande do Sul.

“A irrigação em tempos de seca é fundamen-
tal para garantir produção e produtividade ao 
agricultor”, destaca o extensionista rural agro-
pecuário José Enoir Daniel, da coordenação 
de Irrigação da Emater/Ascar-RS, conveniada à 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvol-
vimento Rural (Seapdr). A tecnologia também 
dá mais segurança ao produtor, que não corre 
o risco de perder a lavoura por falta de chuva.

Além disso, ele acrescenta que a irrigação é 
eficiente em períodos mais úmidos, mantendo 
a umidade do solo próxima da capacidade má-
xima de retenção de água. “A planta se desen-
volve mais durante o clima seco e produz mais 
grãos ou forragens se o solo apresentar umida-
de suficiente”, explica Daniel. 

O plantio de milho foi de 1,108 milhão de 
hectares na safra 2019/20, sendo 770 mil hec-

tares para grão e 338 mil hectares para silagem, 
conforme o Informativo Conjuntural da Ema-
ter/Ascar-RS, divulgado em 20 de fevereiro de 
2020. A produção poderia chegar a 4 milhões 
de toneladas de grãos e 12,527 milhões de to-
neladas de silagem. O volume de grão ainda é 
insuficiente para alimentar as criações de aves, 
suínos e bovinos do Estado.

Conforme o agrônomo, o Estado possui cer-
ca de 180 mil hectares irrigados. Desse total, 
125 mil hectares são utilizados para o cultivo 
de milho. O restante é aproveitado por outras 
culturas. A área irrigada pode partir de alguns 
metros quadrados e chegar a centenas de hec-
tares. “O porte vai depender de cada situação e 
de cada agricultor, mas a tecnologia está dispo-
nível para todos”, garante.  

Na região do município de Santa Rosa, du-
rante a colheita, em fevereiro de 2020, a produ-
tividade em áreas irrigadas era de 12 mil quilos 
de milho por hectare. O volume é muito supe-
rior à média de 7,555 mil quilos registrada em 
plantios sem irrigação na mesma região. A tec-
nologia só não é útil quando mananciais e re-
servatórios ficam secos em função de estiagem 
prolongada e severa, observa o extensionista 
rural agropecuário Rogério Mazzardo, gerente 
técnico da Emater/RS-Ascar. 

“Com a seca ocorrida no final de 2019 e no 
início de 2020, os produtores voltaram a inves-

tir em tecnologias de irrigação”, relata Mazzar-
do. Os modelos de irrigação mais utilizados são 
pivô central, convencional e gotejamento (em 
fruticultura). O investimento necessário para a 
instalação da tecnologia depende do modelo 
escolhido e do manejo. Dependendo do uso, as 
instalações podem durar mais de 20 anos.

 
LiMiTes O potencial de irrigação no Es-

tado pode chegar a mais de 600 mil hectares 
pela disponibilidade de área e de água, se bem 
reservada. No entanto, precisam melhorar a 
distribuição e a qualidade da energia elétrica, 
reservar mais água em açudes e barragens, e 
mais agilidade na liberação do licenciamento e 
da outorga. Os técnicos dos escritórios munici-
pais da Emater/Ascar-RS elaboram projetos de 
irrigação aos agricultores interessados na aqui-
sição da tecnologia.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (Seapdr) conta com o 
programa Mais Água Mais Renda, que auxilia 
produtores rurais a adquirir e licenciar sistemas 
de irrigação em suas propriedades. No caso do 
milho, dos cerca de 125 mil hectares irrigados 
no Estado, metade deles são derivados do pro-
grama. Além desta, outras iniciativas de incenti-
vo ao cereal estão sendo elaboradas pela secre-
taria, para que 10 mil hectares por ano venham 
a ser irrigados. 

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 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)

Secador Rotativo FE
(com fornalha externa)

EQUIPAMENTOS 
FORNECIDOS E 
FABRICADOS

 PELA ROVLER.
• SECADORES ESTÁTICOS DE MILHO, 
FEIJÃO, NOZES.
• AQUECIMENTO DE ESTUFAS 
HORTÍCOLAS.
• TELAS, PORTAS DE SAÍDA DE GRÃOS, 
CONTROLADORES DE GRAUS E 
TERMÔMETROS DIGITAIS.
• VENTILADORES CENTRÍFUGOS 
(TURBINAS) COM BALANCEAMENTO 
ELETRÔNICO E ESTÁTICO
• TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA 
SECAGEM DE VEGETAIS, MEDIANTE 
ORÇAMENTO.
• FORNALHAS À LENHA, ALIMENTADOR 
DE FORNALHAS (CAVAQUEIRA)   

CLEUZA BRUTTI 
E TALINE SCHNEIDER

O Rio Grande do Sul 
responde por 6% da 
produção nacional de 
milho. Com 777 mil hec-

tares de área plantada no Estado, 
a projeção inicial da Emater/RS-
-Ascar para esta safra, feita antes 
do período de estiagem, apontava 
para produção de 5,9 milhões de 
toneladas desse grão. O volume é 
insuficiente para alimentar as ca-
deias produtivas gaúchas de aves, 
suínos e bovinos, responsáveis 
por 10% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Estado.

Diante dessa realidade, o bo-
verno estadual lançou, no início de 
fevereiro, o Programa Estadual de 
Produção e Qualidade do Milho, 
que tem por objetivo reduzir o dé-
ficit de aproximadamente dois mi-
lhões de toneladas de milho no Rio 
Grande do Sul e aumentar a renda 
dos produtores rurais. O anúncio 
do Pró-Milho RS foi feito pelo go-
vernador Eduardo Leite durante a 
cerimônia da 9ª Abertura Oficial da 
Colheita do Milho no Rio Grande do 
Sul, realizada em Chiapetta, dia 2 
de fevereiro, no Noroeste gaúcho. 

Resultado de discussões ocor-
ridas no ano passado no âmbito 
da Câmara Setorial do Milho, uma 
das 23 câmaras setoriais da Se-
cretaria de Agricultura, Pecuária e 

mILhO

Irrigando dá

Esse grão não pode faltar
PRó-MiLHO Rs QUeR 
aUMenTaR a RenDa 

DO PRODUTOR e 
DiMinUiR O DéfiCiT 

DO CeReaL nO esTaDO
COM UMa séRie  
De inCenTivOs

Desenvolvimento Rural (Seapdr), 
o Pró-milho RS tem, basicamente, 
três eixos: produção, qualidade, e 
crédito e comercialização. 

O presidente da Associação dos 
Produtores de Milho do Estado 
(Apromilho), Ricardo Meneghetti, 
destaca dois aspectos do progra-
ma. O primeiro deles diz respeito 
à habilidade do governo do Estado 
de aproximar todos os segmentos 
da cadeia produtiva do milho e 

conciliar seus interesses. "O gover-
no não tem dinheiro, mas colabo-
ra para colocar frente a frente to-
dos os elos da cadeia produtiva do 
milho, e isso é o que precisamos", 
elogiou Meneghetti. 

Outro ponto que vinha preocu-
pando o setor produtivo e que foi 
contemplado pelo Pró-Milho RS 
diz respeito à qualidade do grão. 
"A piora da qualidade não se dá na 
produção, mas no recebimento, 

na secagem e na armazenagem.
Por isso, é fundamental financia-
mento para silos secadores", disse 
o presidente da Apromilho, vincu-
lando futuras construções de silos 
nas propriedades rurais ao apoio 
técnico da Emater/RS-Ascar. "A 
Emater está conduzindo isso com 
maestria", frisou Meneghetti. 

Presente ao evento, o secre-
tário da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr), 
Covatti Filho, destacou o empenho 
do governo em dar agilidade às 
demandas dos produtores. "Este 
programa, junto com a moderni-
zação da legislação ambiental, vai 
diminuir a burocracia e vai dar a 
resposta aos agricultores que pre-
cisam investir nas suas proprieda-
des", referiu. 

O presidente da Emater/RS, Ge-
raldo Sandri, garantiu o apoio da 
instituição na implementação do 
Pró-Milho RS. "A Emater ajudou a 
construir o programa e agora aju-
dará a colocá-lo em prática", asse-
gurou Sandri. 
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Família Müller, de 
Lagoão, com apoio da 
Emater/RS-Ascar e da 
Seapdr, construiu silo 
secador de grãos pelo 

Pronaf Mais Alimentos

CRéDiTO RURaL 
é UM aLiaDO nO 

DesenvOLviMenTO 
Das PROPRieDaDes 

RURais, COMO 
aCOnTeCe COM 

faMíLias De LagOãO

CARINA VENZO CAVALHEIRO

Aos poucos, o novo empreendimento 
da família Müller vai tomando for-
ma. Na propriedade localizada na 
comunidade de Vila Nova, interior 

do município de Lagoão, próximo a Soleda-
de, foi construído um silo secador de grãos 
com ar frio, em alvenaria e com capacidade 
de armazenagem de 550 sacas de grãos, tanto 
de milho como de soja. O projeto foi elabora-
do pela Emater/RS-Ascar, em parceria com a 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Seapdr), e orçado em 
R$ 26,6 mil. “Isso proporciona ao agricultor 
maior qualidade no grão armazenado, para 
a alimentação dos animais na propriedade, 
e agrega valor ao produto, pois o agricultor 
vende o excedente. Outro ponto positivo é a 
praticidade no manejo do grão após ele che-
gar da lavoura”, explica o extensionista rural 
agropecuário Evandro Cremonese.

Para encontrar a estrutura que melhor 
atendesse às demandas da família, o produtor 
Clério Müller e o extensionista da Emater/RS-
-Ascar visitaram propriedades rurais no mu-
nicípio de Gramado Xavier. O agricultor relata 
que a construção do silo foi planejada pela 
família há bastante tempo. “Sempre tivemos 
a ideia de fazer o silo, mas fomos deixando 
para depois. Agora, sentimos a necessidade 
de construir para possibilitar uma melhor ro-
tação de culturas. Lagoão tem muita deman-
da por milho de fora e queremos pegar esse 
mercado, além de valorizar a nossa produção, 
oferecendo um grão de melhor qualidade e, 
com isso, obter melhor preço”, analisa.

Na propriedade, a soja é a principal fon-
te de renda, sendo cultivados 65 hectares do 
grão. Em seguida vem a agroindústria familiar 
– a Panificados Müller – e, por fim, a produção 
de milho, com cinco hectares. “Hoje, o milho 
é nossa terceira fonte de renda. Com a cons-
trução do silo, nossa ideia é que seja a segun-

da atividade, pois vai possibilitar o cultivo de 
duas safras em uma mesma área”, projeta o 
produtor Clério.

Para viabilizar a construção do silo secador, 
que inclui um sistema de pré-limpeza e clas-
sificação em um processo automatizado, a 
família solicitou um financiamento por meio 
do Pronaf Mais Alimentos, que pode ser pago 
em dez anos. O extensionista rural agropecu-
ário da Emater/RS-Ascar e responsável pela 
área de crédito rural na região administrativa 
de Soledade, Olívio Pedro Faccin, destaca que 
o crédito rural é importante por disponibilizar 
recursos para que o produtor financie suas ati-
vidades produtivas permitindo ainda que faça 
investimentos de longo prazo. “Quando bem 
aplicados, esses recursos permitem aumen-
tar a renda e as condições de vida da família, 
contribuindo para a geração de renda e a per-
manência da família no meio rural, sendo uma 
ferramenta importante para auxiliar no desen-
volvimento local e regional”, destaca.

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

CARINA VENZO CAVALHEIRO

O agricultor Clário Müller, 
de Lagoão, ressalta a 
importância de realizar 
investimentos na pro-

priedade e, ainda, de incentivar 
os filhos a permanecer no meio 
rural, pois a propriedade da famí-
lia também é caracterizada pela 
sucessão familiar. “Nós, que temos 
uma pequena propriedade, preci-
samos investir para garantir uma 
melhor rentabilidade”, completa. 
Além dos patriarcas Clério e Leci, 
os filhos Weliton e Natanael são 
os responsáveis pela produção 
dos grãos e a filha Bianca voltou 
a residir no meio rural para traba-
lhar na agroindústria da família.

Em 2019, no município de La-
goão, foram elaborados 219 pro-
jetos de crédito, totalizando R$ 
4.462.417,63. Destes, 125 projetos 
foram de investimento, no valor 
total de R$ 2.064.444,29; e 94 pro-
jetos para custeio, no valor de R$ 
2.397.973,34. “A maioria dos proje-

tos são feitos para agricultores fami-
liares”, ressalta Evandro Cremonese.

A família Müller já utilizou ou-
tras linhas de crédito, o que pos-
sibilitou a aquisição de maqui-
nário, como trator, semeadora 
e colhedora, e também o Fundo 
Estadual de Apoio ao Desenvolvi-
mento dos Pequenos Estabeleci-
mentos Rurais (Feaper), do gover-
no do Estado, para a construção 
da agroindústria. “Essas linhas de 
crédito são fundamentais para o 
desenvolvimento das proprieda-
des rurais”, avalia Clério.

Olívio Pedro Faccin explica que 
os projetos de custeio se destinam 
ao financiamento da implantação 
das lavouras ou financiamento da 
produção pecuária e devem ser 
pagos no prazo de um ano. “Já os 
projetos de investimento normal-
mente possuem prazo de paga-
mento superior a um ano, podendo 
chegar a dez anos de duração, e se 
destinam a financiar ações como 
correção da fertilidade do solo, 
melhoria da infraestrutura produ-
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SILOS

Um meio para 
investir

Incentivo à permanência

Silo tem capacidade para 
armazenar 550 sacas de grãostiva da propriedade, industrializa-

ção da produção ou construção 
de moradias no meio rural”. Na 
região administrativa de Soleda-
de foram elaborados pela Emater/
RS-Ascar, em 2019, 4.386 projetos 

de crédito nos 39 municípios que 
compõem a região, totalizando R$ 
138.154.224,50, entre projetos de 
custeio e investimento. No Estado 
todo, foram 40.253 projetos, totali-
zando cerca de R$ 1,1 bilhão.

Produtor Clério 
se diz feliz 
com o novo 
investimento

Acordo para inovar em silo secador
CLEUZA BRUTTI

A Emater/RS-Ascar firmou 
parceria com a Vigas 
Consultoria e Engenharia 
para inovar na constru-

ção de silo secador. O anúncio foi 
feito pelo presidente da Emater/
RS, Geraldo Sandri, no lançamen-
to do Pró-Milho RS e na abertura 
oficial da colheita do grão no Esta-
do, em Chiapetta.  

O contrato prevê a prestação 
de serviços técnicos com o obje-
tivo de desenvolver o projeto de 
pesquisa Sistemas para Armaze-
namento e Secagem de Grãos em 
Silos Secadores Pré-fabricados em 
Concreto Pré-tensionado. Outro 

objetivo será a criação de um selo 
de certificação com a notação de 
“livre de hidrocarbonetos policí-
clicos aromáticos” (HPAs) para ser 
adotado nos produtos da Vigas. 

Dentre as vantagens atribuídas 
aos artefatos de concreto pré-mol-
dado estão agilidade, economia, 
segurança e flexibilidade, devido ao 
curto prazo para execução da obra, 
baixo custo na mão de obra e manu-
tenção. O programa é coordenado 
no Rio Grande do Sul pela Secreta-
ria da Agricultura, Pecuária e De-
senvolvimento Rural (Seapdr). "É 
um acordo importante porque fo-
menta todo o processo de armaze-
nagem de grãos, especificamente 
do milho", disse Sandri. 
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agRiCULTORes 
TeRãO De aDeQUaR a 

PRODUçãO De fRUTas 
e HORTaLiças às 

nOvas nORMas De 
RasTReabiLiDaDe aTé 

agOsTO De 2021

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) será 
responsável pela fiscalização packing house, beneficiadores ou mani-
puladores, centros de distribuição, armazenadores atacadistas, impor-
tadores e consolidadores. A inspeção de varejistas (supermercados e 
feirantes) será de responsabilidade da Anvisa. O exercício profissional na 
propriedade produtora ou armazenadora será verificado pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). 

Quem vai fiscalizar 

O objetivo da 
medida é garantir 
o monitoramento 

de 88 produtos 
vegetais frescos

CLEONICE DE CARVALHO

Mais produtos vegetais 
frescos destinados ao 
consumo humano de-
verão apresentar iden-

tificação de origem na comercia-
lização a partir de 1º de agosto de 
2020. Essa é uma das obrigações 
de rastreabilidade instituída ao 
agricultores pela Instrução Nor-
mativa nº 02, publicada pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) em fevereiro de 
2018, que entrou em vigor no dia 
1º de agosto de 2019.

“O propósito é identificar a ori-
gem e a movimentação dos pro-

dutos ao longo de todos os elos 
da cadeia produtiva, do produtor 
ao consumidor, com informações 
e registros”, destaca o extensio-
nista rural agropecuário Gervásio 
Paulus, assistente técnico esta-
dual de Olericultura da Emater/
RS-Ascar, conveniada à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Desen-
volvimento Rural (Seapdr). A nor-
mativa vai permitir o monitora-
mento e o controle de resíduos de 
agrotóxicos em frutas, hortaliças, 
raízes, tubérculos e bulbos. 

A Emater/RS, em parceria com 
outras entidades, promoveu inú-
meras atividades desde 2018 
para esclarecer e orientar os agri-
cultores sobre as novas regras da 
legislação que precisam ser cum-

pridas. O agrônomo enfatiza que 
está sendo desenvolvido um sis-
tema de rastreabilidade que per-
mitirá aos produtores acessarem 
o sistema via internet e fazerem 
o cadastro, preencher o caderno 
de campo, a ficha de comerciali-
zação e imprimir a etiqueta para 
identificar os produtos. 

As novas normas obrigam que 
todos os envolvidos na cadeia 

de produção e de venda desses 
vegetais frescos disponham das 
informações necessárias para a 
identificação dos produtores ou 
responsáveis. O registro das infor-
mações irá facilitar que os órgãos 
de fiscalização identifiquem a ori-
gem e todo o percurso percorrido, 
do campo à gôndola, por um pro-
duto vegetal que eventualmente 
contrarie as regras sanitárias. 

Seleção     Secagem     Despoeiramento     Armazenagem de grãos
Axiais para gado confinado, aviários e postura

hORTIFRuTI

Produção
rastreada
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O produtos foram divididos em quatro grupos: frutas; raízes, tu-
bérculos e bulbos; hortaliças folhosas e ervas aromáticas e frescas; e 
hortaliças não folhosas. Os vegetais frescos de cada um desses gru-
pos terão prazos diferentes para se adequarem às regras. A maioria 
do total de 88 produtos frescos terá de se adequar à rastreabilida-
de até 1º de agosto deste ano, sem precisar cumprir com o dispos-
to pelo no Art. 8º da Instrução Normativa Conjunta. O último prazo 
para a rastreabilidade plena ser cumprida é 1º de agosto de 2021.   

Isso significa que todos os produtos comercializados precisam 
estar identificados com rótulo ou etiqueta a partir de agosto deste 
ano. As informações que devem constar no rótulo ou na etiqueta são 
nome do produtor ou razão social; CPF, IE ou CNPJ ou CGC/MAPA; en-
dereço completo ou, quando localizado em zona rural, coordenada 
geográfica, ou CCIR; nome do produto; variedade ou cultivar; peso 
líquido ou unidade; data embalagem; lote; e não contém glúten. 

A rastreabilidade plena significa que o produtor, em caso de fis-
calização, precisará apresentar todas as informações básicas sobre 
o histórico do produto, desde o plantio até a colheita. Apresentar o 
caderno de campo com os registros dos insumos agrícolas utilizados 
com a data de aplicação. Também guardar a nota fiscal de venda do 
produto com informações de lote e variedade. Os registros das infor-
mações deverão ser mantidos à disposição das autoridades compe-
tentes por um período de um ano e meio após o tempo de validade 
ou de expedição dos produtos vegetais frescos.

Produtos precisam ter rótulo

eM vigOR
CADEIAS PRODUTIVAS COM RASTREABILIDADE 
EM VIGêNCIA PLENA DESDE AGOSTO DE 2019

Frutas Citros, maçã e uva
raízes, tubérculos e bulbos batata
Hortaliças folhosas e ervas aromáticas frescas alface e repolho 
Hortaliças não folhosas Tomate e pepino

Fonte: Emater/RS-Ascar

eM TeMPO De se aDeQUaR
PRAZO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS IMPLEMENTAREM A RASTREABILIDADE  

      vigÊnCia PLena  PaRa O gRUPO          RasTReabiLiDaDe aO LOngO Da CaDeia               vigÊnCia PLena  PaRa O gRUPO
gRUPOs               1º De agOsTO De 2020                1º De agOsTO De 2020           1º De agOsTO De 2021
 Melão, morango, coco, goiaba,  Abacate, abacaxi, anonáceas, cacau, cupuaçu, kiwi, maracujá, melancia,  
fRUTas caqui, mamão, banana e manga romã, açaí, acerola, amora, ameixa,caju, carambola, figo, framboesa,  
  marmelo, nectarina, nêspera, pêssego, pitanga, pêra e mirtilo 
  
 Cenoura, batata doce,  Cará, gengibre, inhame, mandioca, mandioquinha-salsa, nabo,  
Raízes, tubérculos e bulbos beterraba, cebola e alho rabanete e batata yacon
  
Hortaliças folhosas e ervas aromáticas frescas  Couve, agrião, almeirão, brócolis,  Couve chinesa, couve-de-bruxelas, espinafre, rúcula, alho poró, cebolinha, coentro, 
 chicória e couve-flor manjericão, salsa, erva-doce, alecrim, estragão, manjerona, salvia, hortelã, orégano,  

 mostarda, acelga, aipo e aspargos  

Hortaliças não folhosas Pimentão, abóbora e abobrinha  Berinjela, chuchu, jiló, maxixe, pimenta e quiabo

Fonte: Emater/RS-Ascar      
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Família Lawall, de Novo Barreiro, 
já criava carpas, e com incentivo 
da Emater/RS passou a apostar 

também no cultivo de tilápias, 
com excelentes resultados

CRiaçãO De PeiXes 
sURge CaDa vez Mais 

COMO aLTeRnaTiva 
De RenDa PaRa as 

PROPRieDaDes 
faMiLiaRes eM 

Regiões gaÚCHas

MARCELA BUZATTO

A cadeia produtiva da pis-
cicultura tem apresenta-
do crescimento expres-
sivo nos últimos anos. 

No Rio Grande do Sul, algumas 
regiões demonstram maior po-
tencial e aptidão para desenvol-
ver a atividade. A região Norte do 
Estado é um exemplo dessa reali-
dade. O cenário regional aponta 
para crescimento significativo da 
piscicultura, em razão do número 
de famílias que vêm apostando na 
atividade como alternativa com-
plementar de geração de renda, 
por necessitar de pouca área para 
a produção, pela facilidade do ma-
nejo e pelo baixo investimento, se 
comparado a outras produções.

Nessa região existem viveiros 
construídos e outros sendo plane-
jados, além da construção de aba-
tedouros, que está em andamento. 
A cadeia produtiva da piscicultura 

enfrenta ainda muitos desafios. 
No Estado, comparando a outras 
regiões do país, a atividade é pou-
co desenvolvida, e isso decorre 
da falta de tecnologias aplicadas, 
o que reduz a produtividade. Mas 
o segmento da piscicultura vem 
recebendo incentivos, através de 
políticas públicas de Estado e mu-
nicipais de fomento, o que tem 
gerado importantes resultados 
para a região. Da mesma forma, os 
agricultores e extensionistas téc-
nicos envolvidos com a atividade 
são constantemente capacitados. 
Através de visitas, dias de campo, 
excursões e outras práticas, a cria-
ção de peixes é fomentada pela 
região e vem se tornando destaque 
em alguns municípios.

A Emater/RS-Ascar, parceira da 
Secretaria Estadual da Agricultu-
ra, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural (Seapdr), presta assistência 
técnica direta aos agricultores. Por 
meio da instituição, são desenvol-

vidos projetos de construção de 
viveiros, projetos de crédito, licen-
ciamento ambiental, encomenda 
de alevinos, organização de feiras, 

cursos de preparo de pratos à base 
de peixes, entre outras ações, que 
contribuem para o desenvolvi-
mento da cadeia produtiva.

(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

PISCICuLTuRA

Pescando o
progresso
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MARCELA BUZATTO

A piscicultura é uma ativi-
dade praticada na região 
há muitos anos, mas 
principalmente em siste-

mas extensivos, basicamente para 
o consumo das famílias. “Desde 
que a Emater/RS iniciou o escri-
tório regional em Frederico Wes-
tphalen, intensificamos o trabalho 
em diferentes atividades, espe-
cialmente na piscicultura. Reali-
zamos capacitações e cursos com 
os agricultores e técnicos, promo-
vemos cinco excursões à região 
Oeste do Paraná, conhecemos 
sistemas intensivos de produção e 
trouxemos muito conhecimento e 
novas tecnologias para aplicar na 
atividade”, explica o extensionista 
rural agropecuário Carlos Roberto 
Olczevski, da Emater/RS-Ascar.

Com o fomento à atividade, 
muitos produtores passaram a 
investir na piscicultura. E outro 
desafio encontrado foi a comer-
cialização. “Entendemos que a 
estratégia correta para o produtor 
agregar valor e conseguir atender 
à demanda de mercado era inves-
tir em pequenos abatedouros. Nos 
últimos três anos, estamos traba-
lhando nessa estratégia, incenti-
vando e fomentando a criação de 
abatedouros de peixe, especial-
mente de tilápias. Até o momento, 
já são nove abatedouros em fun-
cionamento na região, a maioria 
legalizados e outros em processo 
de legalização”, conta Olczevski. 

No interior de Sagrada Família, 
na Linha Esquina Bonita, o produ-
tor Márcio Delai foi um dos pionei-
ros da atividade da piscicultura. 

Fonte de renda tradicional

Atualmente, a propriedade conta 
com 12 tanques em produção e a 
expectativa é construir mais dois 
viveiros. “Iniciei na atividade in-
centivado pela Emater/RS. Come-
cei a introduzir as tilápias, junto 
com meus irmãos, e tomei gosto 
pela atividade. Participei das ex-
cursões realizadas até o Paraná, 
para conhecer a atividade de for-
ma intensiva, as tecnologias e o 
manejo e, assim que retornei, co-
mecei a investir ainda mais”, conta 
o produtor.

Pelo interesse na atividade e 
pelos bons resultados alcançados, 
Delai resolveu investir na agroin-
dustrialização das tilápias. Com a 
agroindústria montada, o estabele-
cimento está em processo de legali-
zação e já é capaz de processar mil 
quilos de tilápia viva por dia.

De acordo com o extensionis-

ta rural da Emater/RS-Ascar, essa 
é uma tendência na região e que 
está apresentando resultados po-
sitivos para a atividade. “Estamos 
vendo que esta é uma boa estra-
tégia, que está evoluindo. Primei-

ro, as famílias abatem a própria 
produção e depois conseguem 
até absorver a produção de outros 
produtores, porque o mercado 
tem grande demanda pela carne 
de peixe. Da mesma forma, conti-

nuamos realizando cursos e capa-
citações, visando à qualificação da 
atividade, além de incentivar a re-
alização de feiras e outros eventos 
que também estimulam a piscicul-
tura”, frisa Olczevski.

Em Linha Esquina Bonita, 
interior de Sagrada Família, 
produtor Márcio Delai foi um 
dos pioneiros na piscicultura

Delai evoluiu na atividade e já implanta estrutura para fazer a filetagem
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No município de Novo Barreiro, a piscicultura se tornou uma ati-
vidade complementar presente em muitas propriedades e que está 
garantindo renda para os agricultores familiares. O baixo custo de 
implantação, a facilidade no manejo e os bons resultados são as ra-
zões que levam os agricultores a apostar na piscicultura. 

A família Lawall, que mora no interior de Novo Barreiro, na linha 
Três Passinhos, é um exemplo. Mesmo trabalhando com bovinocul-
tura de leite, suinocultura e grãos, a família investiu na piscicultura 
e se mostra contente com os resultados obtidos até o momento. A 
intenção da família é fazer a transição e permanecer apenas com 
a suinocultura e a piscicultura e, futuramente, ainda investir na 
agroindustrialização de filés de tilápia.

“Há alguns anos, iniciamos a produção de carpas. Com o incen-
tivo da Emater/RS, passamos a investir na produção de tilápia, pela 
facilidade da mão de obra na despesca e por ser um produto com 
maior demanda no mercado. Visitamos alguns viveiros no Paraná, 
para conhecer os sistemas de produção e as tecnologias utilizadas”, 
conta o produtor Vicente Lawall. 

Conforme ele, no primeiro ano toda a produção foi vendida viva. 
E a partir daí, a família começou a filetar de maneira informal e per-
cebeu que a agregação de valor traria boa renda. Na propriedade de 
Lawall, por ano são alojados em média 30 mil alevinos. “É uma renda 
que ajuda muito na propriedade e é uma atividade com que gosto de 
lidar. Nossa intenção agora é aumentar a suinocultura e depois plane-
jar o peixe, pensando em aumentar a produção e agregar valor com a 
filetagem, através da agroindústria familiar”, completa Vicente.

Uma aposta que deu certo
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eM CasCa, faMíLia 
sOCCOL DesCObRiU 

na inDUsTRiaLizaçãO 
UMa fORMa De 

agRegaR vaLOR 
a sUa PRODUçãO 

De MiLHO

VANESSA ALMEIDA DE MORAES

Quem vê o pacote de farinha Dela 
Nona na gôndola do supermercado 
não imagina a história que existe 
em torno desse produto.  A agroin-

dústria, localizada no município de Casca, que 
hoje embala cerca de 1.200 quilos por dia, co-
meçou com uma constatação da família: havia 
muito desconto por umidade e impureza no 
milho que vendiam. Então decidiram cons-
truir um silo secador de grãos.

O patriarca, Alcides Soccol, conta que no 
início dos anos 2000 produziam e comerciali-
zavam milho em grão. “Um belo dia, fui fazer 
as contas, pois tinha guardado todas as notas, 
e vi o desconto entre umidade e impureza que 
tínhamos”, relembra. Na sequência, coloca-
ram um secador de grãos e, mais adiante, 
em 2004, aumentaram a produção de grãos e 

construíram um silo de alvenaria. “Vendíamos 
para um moinho, que produzia uma farinha 
muito boa”, refere. Mas em uma conversa com 
sua esposa, Tereza Soccol, ela observou: “se 
eles produzem uma farinha tão boa, por que 
não colocar uma pedra para nós mesmos fa-
zermos a farinha?”. Tereza já pensou também 
em uma oportunidade de emprego e renda 
para os três filhos.

E não é que tinha razão? Passados mais de 
15 anos, a família conta com três silos secado-
res de grãos, com capacidade total para 510 
toneladas de milho. Os filhos, Mauro, Eraldo e 
Tiago, e os pais trabalham juntos. 

A comercialização é feita na região. Além 
do município de Casca, mais 18 municípios 
fazem parte do roteiro de entrega. Mas Eral-
do Soccol recorda que no início não foi fácil. 
“Em 2005, quando começamos com a farinha, 
tivemos dificuldade para entrar no mercado. 

Havia várias marcas de farinha e, como nosso 
produto era novo, o mercado ficava na dúvida 
sobre se comprava ou não. Com persistência, 
apresentando e oferecendo nosso produto, 
conseguimos”, comemora.

Para o extensionista rural agropecuário 
Maurício Dall’Acqua, da Emater/RS-Ascar, a 
família, a propriedade e a agroindústria são 
exemplos. “Trabalhamos nesta propriedade 
já há alguns anos, e a gente nota uma evolu-
ção. Aqui temos exemplo de sucessão fami-
liar, êxito na produção de grãos, na armaze-
nagem e, finalmente, na industrialização”, 
comenta. “Essa propriedade participa tam-
bém do Programa de Gestão da Agricultura 
Familiar há três anos. Por meio do programa, 
constatou-se que a família consegue uma 
renda de 27% superior fazendo a industriali-
zação, e isso possibilitou ainda que os jovens 
ficassem no meio rural”.

Farinha produzida pela 
família Soccol hoje 

é comercializada em 
mercados de diversas 

regiões do Estado, com a 
agregação de valor ao milho

BENNO BERNARDO KIST

O Rio Grande do Sul ade-
quou o número de pro-
dutores e a produção 
total, mas aumentou a 

produtividade no setor leiteiro nos 
últimos quatro anos, conforme o 
Relatório Socioeconômico da Ca-
deia Produtiva do Leite no Estado, 
divulgado no final de 2019. Sob a 
coordenação do assistente técnico 
estadual Jaime Eduardo Ries, o tra-
balho foi realizado pela Associação 
Riograndense de Empreendimen-
tos de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater/RS-Ascar), com a 
colaboração da Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural (Seapdr) e de entidades.

Entre 2015, data da segunda 
edição do relatório, e 2019, houve 
redução de 23,2%, ou quase 46 mil 
produtores, índice que aumenta 
para 39,8% se considerados apenas 
os que vendem leite para indústria, 
além de dez municípios terem dei-
xado de ter fornecedores vincula-
dos a indústrias. Assim, diminuiu 

AgROINDÚSTRIA

Do grão à farinha

Dona Tereza deu a ideia e a família Soccol investiu na produção de farinha

Perfil da produção de leite  
no Rio Grande do Sul
* 152.489 produtores (50.664 com atividade econômica formal)
* 97,5% dos 50.664 produtores são da agricultura familiar
* 494 municípios produtores (457 com produção destinada à indústria)
* Total de 4,27 bilhões de litros/ano (3,95 bilhões de litros p/ indústria)
* R$ 4,90 bilhões por ano de Valor Bruto da Produção
* R$ 10 milhões por município/ano, R$ 89 mil por propriedade/ano
* 1.135.498 vacas leiteiras (81,5% de produtores vinculados à indústria)
* 3.761 litros/vaca/ano de produtividade média
* 94,5% dos produtores adotam sistema à base de pasto
* 96,3% utilizam pastagem de inverno e 83,9% de verão
* 86% utilizam silagem e 83%, inseminação artificial
* 19,8% fazem controle leiteiro por vaca
* 74,6% têm local adequado para ordenha higiênica
* 44,8% têm ordenhadeiras de tarro e 53,5%, mais modernas 
* 96,% dispõem de resfriadores de expansão direta

Fonte: Relatório Socioeconômico da Cadeia Produtiva de Leite no Estado/2019.

Eficiência para a retomada

sua participação no número total e 
em intensidade maior nas faixas de 
menores volumes de produção (até 
50 litros e entre 51 e 100 litros/dia), 
“indicando que estes produtores 
ou estão aumentando sua escala 
de produção ou deixando a ativida-
de”, avalia o relatório.

O volume total produzido e des-
tinado à industrialização também 
ficou menor nesse período, na or-
dem de quase 7% (4,5% nos últi-
mos dois anos), ficando em 3,9 bi-

lhões de litros, enquanto o número 
de vacas leiteiras (61,5% delas da 
raça holandesa e 17,3% de jersey) 
diminuiu 20%. Já a produtividade 
por animal teve acréscimo médio 
geral de 17% em quatro anos, pas-
sando para 3.761 litros/vaca/ano, 
e de 18,4% nas propriedades que 
vendem à indústria, onde este nú-
mero sobe para 4.239 litros/vaca/
ano. Na comparação dos relató-
rios, observou-se evolução na uti-
lização da maioria das tecnologias 

disponíveis e na estruturação das 
propriedades.

Em relação aos desafios enfren-
tados no setor, mantiveram-se em 
destaque três aspectos apontados 
pelos produtores: falta ou defi-
ciência de mão de obra (45,2%), 
descontentamento em relação 
ao preço (44,8%) e falta de des-
cendentes ou seu desinteresse 
pela atividade (40,7%), que se co-
locam como justificativas para a 
redução do número daqueles que 

se mantêm no segmento. Ainda 
entre 2017 e 2019, aumentou a 
quantidade de produtores com 
problemas para atender às exi-
gências industriais, possivelmen-
te pela expectativa da entrada em 
vigor de novas instruções norma-
tivas oficiais nesse período.

Entre outros pontos ainda des-
tacados na pesquisa, constata-se, 
por exemplo, que 97,5% dos 50.664 
produtores que têm na bovinocul-
tura leiteira uma atividade econô-
mica formal enquadram-se na agri-
cultura familiar, com área média 
das propriedades rurais na faixa de 
18,3 hectares, que tem se mantido 
quase inalterada nas três edições 
do relatório. A maioria (44,4%) ain-
da fica no patamar de produção 
até 150 litros/dia e apenas 1.361 
passam de mil litros/dia. Quanto às 
indústrias, foram identificadas 242 
unidades de diferentes portes (39 
de inspeção federal, 32 de controle 
estadual e 171 do sistema munici-
pal), e a produção recebida atende 
a 54,2% da capacidade instalada, 
mostrando espaço a ser ocupado.

Fôlego: quem permaneceu na atividade leiteira no Estado tem investido para aumentar o rendimento por vaca

Fo
to

s:
 R

af
ae

lly
 M

ac
ha

do

Fo
to

s:
 V

an
es

sa
 A

lm
ei

da
 d

e 
M

or
ae

s

LEITE

2322 JoRNAL dA 
EMATER

MARÇO DE 2020

JoRNAL dA 
EMATER
MARÇO DE 2020



eM LinHa aRROiO 
gRanDe, venânCiO 

aiRes, a faMíLia 
sCHwenDLeR TeM a 
gaRanTia De QUe a 

PRODUçãO LeiTeiRa 
esTá eM bOas MãOs

BENNO BERNARDO KIST

Se a sucessão familiar é um 
dos principais problemas 
apontados na atividade lei-
teira no Estado, isso está re-

solvido em uma propriedade exem-
plar na Linha Arroio Grande, em 
Venâncio Aires. Na família de Lauri 
José Schwendler, 46 anos, e de sua 
esposa Marisa de Lurdes, 50, a bovi-
nocultura de leite, ao lado da criação 
de suínos, é uma tradição que vem 
do tempo do avô Alex, já falecido, se-
guiu com os pais Norberto, 76 anos, 
e Maria, 70, e tem sequência garan-
tida com a filha Jaqueline Yasmin, 
21, ao lado do companheiro Jean 
Kichmann, 21, empregado em ma-
deireira e estudante de veterinária, 
e do irmão Alex Fernando, 18, que 
cuida das lavouras, todos morando 
na mesma residência.

Jaqueline passou a ter em 
2019 a venda de leite da proprie-
dade registrada em seu nome, 
junto com o pai Lauri, e está as-

Produção de volumoso 
para os animais 

é destaque na 
propriedade do interior 

de Venâncio Aires

Três gerações dos Schwendler, em Venâncio Aires, dedicam-se ao leite

BENNO BERNARDO KIST

O novo investimento feito pela família 
Schwendler, em Arroio Grande, Ve-
nâncio Aires, tem muito a ver com 
um novo olhar que ganha impor-

tância na pecuária: o cuidado com o conforto 
e o bem-estar animal. A partir da nova sala de 
ordenha instalada, com espaço de espera co-
berto e protegido do sol e da chuva, melhoram 
o serviço da família e o conforto dos animais no 
processo, comentam os produtores Lauri e Ja-
queline e o extensionista Diego dos Santos, da 
Emater/RS-Ascar.

A estrutura agora implantada na proprieda-
de permite que as vacas se sintam muito me-
lhor e também não precisem caminhar tanto, 
do galpão de alimentação até o local da or-
denha, avalia Jaqueline. Para ela, o trato dos 
animais com carinho e atenção também influi 
muito nos resultados da atividade, e isso ela 
leva muito em consideração, tanto que sua 
mãe Marisa lembra: “Ela sempre pede para 

LEITE

Uma tradição familiar 
que vai continuar

O extensionista rural agropecuário Diego Bar-
den dos Santos, da Emater/RS-Ascar em Venâncio 
Aires, que presta assistência à família, destaca que 
a propriedade utiliza alta tecnologia, com o devido 
controle da produção e da gestão do rebanho. Isto, 
observa, pode dar mais resultado do que o eventu-
al acréscimo de uma máquina ou outra estrutura, 
que também é importante, mas precisa ser ante-
cedido desta postura gerencial. O próprio produtor 
Lauri verifica que “o efeito disso não aparece logo, 
mas depois de fazer a devida avaliação chega-se 
logo à conclusão do quanto foi útil”. Neste sentido, 
ambos enaltecem os cuidados que vêm desde a in-
seminação, o pré-parto, a dieta alimentar e vão até 
a sanidade, com os devidos testes preventivos e a 
vacinação contra doenças.

Ainda sobre este ponto, tanto o extensionista quan-
to o produtor evidenciam que, estando tais questões 
em dia, o resultado econômico melhora. “Se controlar 
bem os custos, a gente ganha”, ressalta Lauri, Explica 

que o monitoramento do custo é feito basicamente na 
alimentação, a cada mês. A sua propriedade investe 
muito na produção do alimento, tendo o foco princi-
pal no chamado volumoso (pastagem, silagem, feno), 
tanto que este compõe cerca de 70% da nutrição dos 
animais, complementada com ração. “Eles fazem isso 
muito bem, e inclusive melhor que o recomendado 
tecnicamente”, diz Diego dos Santos. “Não falta comi-
da, e isso é fundamental”, acrescenta.

Para atingir este objetivo, auxilia também o fato 
de que o produtor é integrante de associação local 
que dispõe de equipamento de fenação para aten-
der os associados, que assim não precisam adquiri-
-lo de forma individual, repartindo os custos. Os 
produtores já pensam na aquisição de outro imple-
mento destinando a preparar pré-secado de pasto. 
Assim, unindo esforços na família e na comunidade, 
o pequeno produtor familiar consegue ter êxito na 
agropecuária e, ao mesmo, construir futuro, expres-
so na sucessão garantida na propriedade. 

Alta tecnologia 

sumindo o controle da produção, 
em especial na questão reprodu-
tiva e nutricional do rebanho lei-
teiro. A família possui 23 hectares 
de terra e manteve no último ano 
25 vacas em lactação, todas da 
raça holandesa, produzindo 228 
mil e 600 litros de leite, atingindo 
assim média de 8.976 litros/vaca/
ano, ou 624 litros/dia, com o que 
foi destaque no grupo leiteiro do 
município, que reúne perto de 140 
produtores. O líder Lauri ainda faz 
parte de associação da localidade 
e, pela sua representatividade, 
passou a integrar o Conselho Pa-
ritário Produtores/Indústrias de 
Leite do Estado (Conseleite/RS).

Comercializando o produto des-
de o início para uma cooperativa, 
Lauri destaca que sempre gostou 
de lidar com animais e a profis-
sionalização no leite aconteceu a 

partir de 1995. “Antes, apenas se 
tirava leite. Desde então, passamos 
a trabalhar com mais tecnologia e 
investimento, produzindo um leite 
diferenciado, como se exigia”, co-
menta. “O pai já gostava de partici-
par de palestras, reuniões, eventos, 
buscando informações e novida-
des, e isso ele passou para mim, e 
eu também procuro incentivar esta 
forma de agir nos filhos, o que já 
está acontecendo com a  participa-
ção oficial e decisiva da minha filha 
na atividade”, declara, feliz.

“Jaque”, como é tratada na fa-
mília, concluiu o ensino médio e 
resolveu apostar na propriedade 
familiar, em especial porque gosta 
muito do trabalho com os animais 
“É até mais fácil lidar com eles do 
que com gente”, diz, com um belo 
sorriso. Além disso, argumenta 
que já existe uma estrutura básica 

instalada, o que facilita o negócio, 
onde procura sempre seguir em 
frente, com aperfeiçoamento e 
investimento constantes, a partir 
da orientação e assistência técnica 
da Emater/RS-Ascar. Recentemente, 
fez curso de capacitação gerencial.

O pai Lauri salienta que um dos 
aspectos priorizados em investi-
mentos tem sido o das novilhas, 
buscando melhoramento genético 
há pelo menos 16 anos, com servi-
ço e material de inseminação dis-
poníveis na propriedade, e melho-
ra da sala de ordenha, a primeira 
feita em 1996 e agora implantando 
uma nova e moderna instalação, 
conforme os requisitos técnicos re-
comendados. A unidade, instalada 
em 2019 junto ao pavilhão dos ani-
mais, com piso e cobertura, possui 
vários equipamentos de ordenha 
canalizada e resfriador de leite.

Fo
to

s:
 R

af
ae

lly
 M

ac
ha

do

Animais tratados com carinho

ninguém bater no animal”.  
A nova cuidadora oficial do rebanho 

na família até já se preocupou em colocar 
ventilador no galpão para aliviar os animais 
nestes dias quentes de verão e, em alguns 

momentos, já deu uns banhos de manguei-
ra para refrescá-los nos momentos de calor 
extremo que se verificaram. Inclusive, ela 
já pensa em instalar chuveiro no local, em 
ampliação que está prevista para o futuro. 

Apostando na continuidade do trabalho 
com leite, a sucessora Jaqueline Yasmin 
mostra-se convicta a avançar sempre, e sem 
esquecer de uma questão básica: o bom tra-
to dos animais, em todos os sentidos.

Jaqueline 
Yasmin assume 

controle da 
produção 
leiteira na 

propriedade, 
priorizando 
o bem-estar 

animal
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SUA LOJA ONLINE PERSONALIZADA
 COM SUA LOGOMARCA, SEUS 
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TuRISmO PRÊmIOS

Lugares que enchem os olhos
Paisagens, 

agROinDÚsTRias e 
DegUsTaçãO aTRaeM 
TURisTas aO ROTeiRO 

RURaL nO vaLe DOs 
PaRReiRais, nO 

inTeRiOR De eReCHiM 

TEREZINHA VILK

O Roteiro Rural no Vale dos 
Parreirais, que integra a 
programação da Festa Di 
Bacco de Erechim com 

a colheita da safra da uva 2020, 
evento promovido pela Prefeitura e 
Emater/RS-Ascar, em parceria com 
a Secretaria da Agricultura, Pecu-
ária e Desenvolvimento Rural (Se-
apdr), vem sendo muito visitado. 
O ônibus que leva os participantes 
sai em frente à Secretaria Munici-
pal de Cultura, Esporte e Turismo 
e percorre o interior, com belas 
paisagens, visita às agroindústrias e 
degustação. 

Uma das visitas foi realizada no 
dia 12 de fevereiro. A primeira pa-
rada foi na propriedade da família 
Ficks. No local, o casal Valmor e De-
nise, juntamente com o filho Lucas, 
e a nona Ema, de 87 anos, falaram 
da atividade. Eles explicaram a ro-
tina da produção de doces, geleias 
e mel que são comercializados na 
agroindústria Ficks e na Feira do 
Produtor em Erechim. Nas pro-
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COLabORaRaM 
nesTa eDiçãO:

Taline Schneider, Ana Rodrigues 
Botão, Carina Venzo Cavalheiro, 
Carine Massierer, Cleuza Brutti, 

Marcela Buzatto, Vanessa Almeida 
de Moraes e Terezinha Vilk.

priedades com agroindústrias, os 
visitantes degustaram produtos e 
também tiveram oportunidade de 
comprar alguns itens, como sch-
mier e geleias. 

Na propriedade da família Bian-
chi, o casal Adelino e Alaides recep-
cionou o grupo. No parreiral, com 
produção de 5,4 hectares de uvas, 
sendo 3 deles destinado à produ-
ção das variedades Niágara branca 
e rosa e o restante para outras va-
riedades, o público pôde degustar 
as uvas colhidas na hora.  Na safra 
2020, foram colhidas 110 tonela-
das, com 80% da produção comer-

cializada para consumo in natura. 
“Nos últimos quatro anos, esta foi a 
melhor safra em qualidade e quan-
tidade” disse o produtor Adelino.

O roteiro seguiu com visita foi ao 
Morro do Vitini. O passeio encerrou 
no Café Andreolla, com café colo-
nial, em mesa farta de produtos 
produzidos pela própria família.

O dentista Dirceu Detoni, mora-
dor de Erechim, um dos integrantes 
do grupo, gostou muito do passeio. 
Achou interessante. Apesar de mo-
rar em Erechim, ele conta que ainda 
não tinha feito o passeio, mas tinha 
curiosidade de conhecer. “Meu avô 

era produtor de uvas. Por isso, para 
mim este passeio significa o retorno 
às origens”, salientou.

Margarete Chagas, técnica em 
Enfermagem, também de Erechim, 
que estava num grupo de dez pes-
soas, conta que todos adoraram 
o passeio e o roteiro. Ela elogiou a 
forma carinhosa com que as famí-
lias recebem os turistas. Também 
elogiou a organização e o horários 
dos passeios (todos às 18 horas).

Para o extensionista rural agro-
pecuário Walmor Gasparin, da 
Emater/RS-Ascar de Erechim, o tu-
rismo rural faz parte das ações da 
instituição. As propriedades com 
as agroindústrias que integram o 
roteiro são trabalhadas para rece-
ber o turista. Também tem a parte 
econômica, com geração de renda, 
oportunizando a permanência das 
famílias no campo. Os passeios 
são agendados previamente pela 
Secretaria Municipal de Cultura de 
Erechim e prosseguem em março. 

Além da Roteiro Rural no Vale 
dos Parreirais, em Erechim, a região 
do Alto Uruguai conta ainda com 
os roteiros rurais em Áurea (Trilha 
dos Imigrantes e Resgatando a 
História), Ipiranga do Sul (Cami-
nho das Flores, Cores e Sabores), 
Getúlio Vargas (Fé, Cultura e Tra-
dição), Barão de Cotegipe (Cami-
nho dos Sabores), Três Arroios 
(Histórico Cultural e Estudos) e 
Jacutinga (Historia, Gastronomia 
e Belezas Naturais). Também con-
tam com roteiros rurais os municí-
pios de Estação, Marcelino Ramos, 
Gaurama e Ponte Preta.Participantes curtem o contato com a natureza e a rotina no meio rural

Ellen Bonow obteve o terceiro lugar no 5º Prêmio Sindilat de Jornalismo

Em algumas propriedades, público pode degustar uvas colhidas na hora

Cerimônia na Assembleia Legislativa foi realizada em dezembro de 2019

Prêmio Folha Verde, da Assembleia Legislativa, destacou a Emater/RS-Ascar

Ato do Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental, em outubro

No caminho podem ser adquiridos produtos como doces, geleias e mel

TALINE SCHNEIDER

Pela destacada atuação 
na divulgação das ações 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural e Social 

(Aters), a Emater/RS-Ascar recebeu 
premiações no ano de 2019. Em 
dezembro, o Prêmio Folha Verde, 
da Assembleia Legislativa, foi entre-
gue nas categorias Mídia Agrícola: 
programas de Rádio e também na 
Categoria Agrícola pelo trabalho de 
toda a instituição. 

No mesmo mês, a jornalista El-
len Bonow obteve o terceiro lugar 
no 5º Prêmio Sindilat de Jorna-
lismo, na categoria Jornalismo 
Eletrônico, com a reportagem 
“Agroindústria Estrelat produz 
leite tipo A”, com imagens do esta-
giário de Comunicação Wesley An-
driel. Em outubro, a jornalista Tali-
ne Schneider e o cinegrafista Paulo 
Carneiro também ficaram em ter-
ceiro lugar no Prêmio José Lut-
zenberger de Jornalismo Ambien-
tal, na categoria Webjornalismo, 
com uma reportagem produzida 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (Ufrgs), intitulada 
“Conhecer para cuidar: 20 anos 
do Atlas Ambiental de Porto Ale-
gre”, que contou com apoio, supor-
te e parceria da equipe do Núcleo 
de Rádio e TV da Emater/RS-Ascar.  

“Esses são simbólicos e valiosos 
reconhecimentos pelas mais de 
seis décadas em que a Emater/RS-
-Ascar é responsável pelo trabalho 
de Aters no Rio Grande do Sul, com 
qualidade e de forma gratuita”, co-
memorou o presidente da Emater/
RS, Geraldo Sandri. Atualmente, 

Atuação que se destaca

são mais de 220 mil famílias de agri-
cultores e pecuaristas familiares, 
pescadores artesanais, indígenas e 
quilombolas, além de assentados 
da reforma agrária, assistidos em 
100% dos 497 municípios gaúchos, 
por uma equipe qualificada de 2,1 
mil empregados. 

“A credibilidade da Emater se 
dá ao longo dos anos pelos resulta-
dos da atuação, em parceria com a 
Secretaria Estadual de Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr), na geração de renda e na 

melhoria da qualidade de vida dos 
produtores rurais gaúchos”, frisou. 
“Além de atuar diretamente na ge-
ração de renda e na melhoria da 
qualidade de vida dos produtores 
rurais gaúchos, é de extrema e fun-
damental importância comunicar a 
todos os envolvidos na agricultura e 
também à sociedade em geral, con-
sumidora da produção do primeiro 
setor. De nada adianta atuar sem se 
comunicar”, complementou Sandri. 

E a imprensa gaúcha conta com 
total apoio na divulgação do traba-

lho a campo e dos levantamentos 
de dados relevantes analisados e 
compilados pelas gerências Téc-
nica e de Planejamento, que dão 
origem às publicações semanais 
do Informativo Conjuntural e Co-
tações Agropecuárias, bem como 
de outros periódicos: Séries Histó-
ricas, Acompanhamento de Safras, 
Estimativa de Safras e também de 
Perdas (no caso de estiagem ou ala-
gamentos). “A Emater/RS-Ascar re-
produz um retrato fiel da realidade 
agrícola do Estado”, ressaltou.
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Também está sendo implan-
tado na região de Erechim o Co-
mitê Regional de Turismo do Polo 
Ervateiro do Alto Uruguai, que 
organiza três roteiros turísticos 
envolvendo os municípios de Ere-
chim, Áurea e Barão do Cotegipe. 
A implantação das rotas turísticas 
integra o projeto do Programa 
Gaúcho para a Qualidade e a Valo-
rização da Erva-Mate, com a meta 
de instituir a Rota da Erva-Mate 
no Rio Grande do Sul e integrar os 
cinco roteiros turísticos, envolven-
do produção e industrialização da 
erva-mate em cinco polos erva-
teiros no Estado, sendo um deles 
o Polo Ervateiro do Alto Uruguai.

A Gerência de Comunicação 
produz, distribui a mais de 1,5 mil 
veículos de comunicação de todo 
o Estado e a alguns a nível nacio-
nal, e posta no site uma média de 
60 notícias mensalmente. Tam-
bém são postadas por mês cerca 
de 50 notícias nas redes sociais 
(Facebook, Instagram, Twitter). A 
equipe de Comunicação ainda é 
composta pelos núcleos de Cria-
ção e Arte, responsável por todo 
material gráfico e impresso da 
instituição, e pelo núcleo de Rádio 
e TV. Só no Rádio, são produzidos 
sete programas diários, distri-
buídos a quase 200 emissoras 
gaúchas e ao site do governo do 
Estado, e outros três programas 
semanais distribuídos a 80 emis-
soras. Já na TV é produzido um 
programa semanal de 50 minu-
tos, o “Rio Grande Rural”, veicula-
do na TVE, TV Assembleia, TV Ca-
xias, TV Campus UFSM, TV UCPel 
e Unisc, além de canais nacionais. 

Rotas turísticas 
da erva-mate

Abrangência
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Para restrição de uso nos estados, consulte a bula.
Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas.
Descarte corretamente as embalagens e os restos de produtos.

www.portalsyngenta.com.br

ENGEO PLENO® S: 
A EVOLUÇÃO 
DO CONTROLE
DE PERCEVEJOS.

CHOQUE IMEDIATO

EFEITO RESIDUAL 
AINDA MELHOR

CONTROLE EFETIVO 
DE NINFAS E ADULTOS


