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EDITORIALPRIORIDADES 2020
COVATTI FILHO
Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul

Este documento compila as principais realizações da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ao longo de 2019. 

Neste ano, apesar das dificuldades financeiras do Estado, a Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do 
Sul manteve o foco em suas atividades, seja na defesa animal e vegetal, 
no fomento às políticas para todos os públicos da agricultura familiar 
do cooperativismo e também no apoio aos municípios para obras de 
infraestrutura rural.

O Rio Grande do Sul tem seu progresso socioeconômico ligado ao 
campo. É do esforço do produtor rural, em todas as escalas e segmentos, 
que o estado tem se desenvolvido ao longo das décadas. A receita 
da cadeia agropecuária, incluindo lavoura, pecuária, serviços e 
indústria, chega a R$ 179 bilhões, e equivale a cerca de 40% do PIB do  
Rio Grande do Sul. 
-
Diante de tamanha grandeza do empreendedorismo rural, o governo 
do Estado tem o dever de ser um facilitador, jamais um entrave ao 
progresso. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 
Rural, em todos os seus departamentos e divisões, sabe da sua missão 
de garantir a sanidade e qualidade da produção e de incentivar aqueles 
que estão produzindo alimentos para o mundo.

Neste Relatório da Gestão 2019, sucintamente, apontamos os resultados 
obtidos. É fundamental frisar que tudo o que fizemos não seria possível 
sem o empenho e comprometimento dos nossos servidores. Para 
2020, pretendemos fazer ainda mais e contribuir para o contínuo 
crescimento do Rio Grande do Sul, tendo o campo como sua 
inspiração primordial.

Agricultura Digital

Oferecer os principais serviços em uma plataforma on-line, permitindo 
ao produtor rural emitir seus documentos sem a necessidade de ir 
pessoalmente nas inspetorias agropecuárias do interior do Estado. 

Serão em torno de 15 serviços disponibilizados em meio eletrônico, 
com destaque para a emissão de documentos obrigatórios nas 
áreas de sanidade animal e vegetal. Outra ação será o novo sistema 
de gestão do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, que 
desburocratizará a formalização dos empreendimentos e dará livre 
acesso e visibilidade ao público.

Centro Integrado da Agricultura

Lançamento de edital de permuta de imóvel da extinta Fepagro, 
em junho de 2020, para a construção de nova estrutura física na 
área da Secretaria da Agricultura, no bairro Menino Deus, em Porto 
Alegre, que permitirá concentrar e integrar todos os departamentos 
e serviços da pasta em um único local.

Incentivo à produção 

Está prevista a remodelação de todos os programas. Tem por 
objetivo fomentar projetos integrados e fortalecer iniciativas com 
os princípios de diversificação dos recursos produtivos e da 
produção dos agricultores familiares e camponeses, na produção 
de alimentos no fortalecimento da autonomia dos agricultores e 
cooperativas familiares frente à verticalização dos mercados, para 
agregar valor aos produtos agropecuários e no encurtamento das 
cadeias produtivas e busca por mercados alternativos. 

Outras prioridades

• Incentivo às cadeia produtivas do leite, do milho e do arroz;
• Fiscalização e discussão sobre o uso do 2,4-D;
• Ampliar a cedência de máquinas para abertura de estradas vicinais;
• Fomento da Agricultura Familiar;
• Intensificar adesão ao SUSAF/SISBI e comércio da agroindústria familar;
• Qualificar relação com a Emater e atendimento aos agricultores gaúchos;
• Comemoração dos 50 anos do Parque de Exposição Assis Brasil,  

em Esteio, sede da Expointer;
• Estimular a abertura de novos mercados no Brasil e no Exterior.
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O DINFRA desenvolve o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural de Perfurações 
de Poços Tubulares (PMs) e obras de micro açudes e terraplanagem. 

Decretos de emergência 

A pedido da Casa Militar e da Defesa Civil, por meio de decreto de emergência, 
o departamento atendeu a sete municípios no interior do Estado com o empréstimo 
de máquinas e caminhões (retroescavadeira, escavadeira hidráulica, trator de esteira, 
caminhão guarda baixa, caminhão com prancha e tratores).

Na enxurrada de verão, em 13 de março de 2019, foram atendidos os municípios de Quaraí, 
Uruguaiana, São Francisco de Assis, Bagé, Caçapava do Sul, Manoel Viana e Lagoa Vermelha. 

Poços perfurados

Ao longo do ano, a equipe do DINFRA percorreu o interior do Rio Grande do Sul, 
perfurando 38 poços tubulares profundos, atendendo a 1.140 famílias.

Máquinas próprias 

Com a assinatura de termos de cooperação técnica, 21 municípios foram atendidos 
com a cedência de máquinas, tais como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, 
tratores de esteira e rolos compactadores de arrasto. O foco principal é a cedência de 
máquinas para a agricultura familiar.

Na soma de manutenção e combustivel, o total gasto foi de R$ 197.452,17, em 2019.

Realizações - 2019

Infraestrutura Rural, Irrigação 
e Usos Múltiplos da Água -DINFRA

agricultura.rs.gov.br

Programa Estadual de Agroindústria Familiar - PEAF

O programa tem por objetivo apoiar a legalização de agroindústrias familiares que se 
encontram na informalidade, proporcionando a qualificação profissional dos beneficiários 
e oferecendo assistência técnica e extensão rural. 

Também garante o apoio para participação em feiras e eventos e dá suporte aos Serviços 
de Inspeção Municipal (SIM), visando a adesão ao Sistema Unificado Estadual de Atenção  
a Sanidade Agroindustrial, Artesanal e de Pequeno Porte (SUSAF). 

Entre os destaques:

• Realização de 216 cadastros e 167 inclusões ao PEAF; 

• Credenciamento no SUSAF-RS de 62 agroindústrias familiares do PEAF e 
40 agroindústrias familiares equivalentes; 

• Auxílio a mais de 100 municípios na gestão das agroindústrias registradas 
nos respectivos SIMs e credenciadas no SUSAF-RS; 

• Emissão de 126 declarações de não licenciamento ambiental; 

• Apoio a mais de 55 feiras no âmbito regional e local perfazendo um total 
de R$ 1.150.000,00; 

• Adesão de 85 municípios ao SUSAF.

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

Relatório de Gestão 2019
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Apoio à Agricultura Familiar e Camponesa

Tem por objetivo fomentar projetos integrados e fortalecer iniciativas com os princípios 
de diversificação dos recursos produtivos e da produção dos agricultores familiares e 
camponeses, na produção de alimentos, no fortalecimento da autonomia dos agricultores 
e cooperativas familiares frente à verticalização dos mercados, para agregar valor 
aos produtos agropecuários e no encurtamento das cadeias produtivas e busca por 
mercados alternativos. 

Os recursos são oriundos de contrato firmado entre o BNDES Fundo Social e o Estado 
do Rio Grande do Sul. 

• 50 famílias beneficiadas com equipamentos para agroindústria de laticínios, 
no valor de R$ 500 mil; 

• Prorrogação da vigência do contrato entre BNDES e o Estado também foi 
garantida, num total de R$ 25 milhões.

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

agricultura.rs.gov.br

Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento  
dos Pequenos Estabelecimentos Rurais - FEAPER

Operacionaliza financiamentos das políticas públicas de fomento à agricultura familiar, 
confere bônus de adimplência e disponibiliza recursos para Bolsa Juventude Rural. 

Os recursos fortalecem cooperativas, associações, pequenos estabelecimentos rurais, 
agricultores familiares, assentamentos da reforma agrária, comunidades indígenas, de 
pescadores e quilombos, com vista ao desenvolvimento rural.

Em 2019 foram pagas mais de 250 operações contemplando o público  
beneficiário e suas entidades representativas, totalizando 11 mil beneficiados, 
no valor de R$ 5,5 milhões.

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

Relatório de Gestão 2019
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Programa Leite Gaúcho e Pecuária Familiar

Tem por objetivo aumentar a produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite e da 
carne nos estabelecimentos rurais de base familiar. A operacionalização é feita diretamente 
com os agricultores e pecuaristas familiares ou por meio de suas associações e cooperativas 
com financiamentos via FEAPER ou por meio de convênios com municípios.

Atualmente, também estão em execução dois convênios firmados com o Ministério da 
Agricultura (Mapa) para ações que atendem os produtores gaúchos de queijo artesanal 
serrano e que fazem manejo de campo nativo em propriedades de pecuária familiar. 

Em 2019 foram executadas 150 visitas específicas para atendimento às 50 queijarias 
no convênio Queijo Artesanal Serrano, no valor de R$ 20 mil.   

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

agricultura.rs.gov.br

Programa Sementes Forrageiras

Fomenta a aquisição de sementes forrageiras a serem utilizadas na formação de 
pastagens de inverno e verão destinadas à alimentação dos rebanhos de leite e corte nos 
estabelecimentos de base familiar. 

Os produtores participam do programa por meio de suas entidades representativas 
(sindicatos, associações e cooperativas) que acessam crédito de financiamento FEAPER 
com bônus adimplência de 30% aos produtores e pagamento no ano subsequente.

Em 2019 foram formalizados 59 contratos com entidades para aquisição 
de sementes forrageiras de inverno e verão, totalizando 10 mil agricultores 
produtores de leite e pecuaristas familiares beneficiados, no valor de  
R$ 3 milhões.

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

Relatório de Gestão 2019
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Programa Troca Troca de Sementes

Promove o fomento ao cultivo de milho e sorgo no Estado. São disponibilizadas sementes 
de milho (híbridos convencionais e transgênicos) e sorgo destinadas à produção de grãos 
e/ou silagem para agricultores familiares. 

As entidades representativas (prefeituras, sindicatos, associações e cooperativas) intermediam 
a operacionalização do programa em cada município. O Estado oferece um subsídio de 
28% aos produtores.

Em 2019 foram entregues 151.200 sacas de milho e sorgo (etapa safra entregue 
em agosto e safrinha em dezembro), beneficiando 52 mil agricultores em 502 
entidades de 387 municípios. 

O valor é de R$ 33,8 milhões, sendo R$ 6,74 milhões de recursos de subsídio do 
Estado.
 

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

agricultura.rs.gov.br

Programa Segunda Água

Promove o acesso à água para produção no meio rural junto às famílias em situação de 
vulnerabilidade social, visando a segurança alimentar e hídrica, por meio da construção 
de microaçudes, cisternas, instalação de sistemas de irrigação, assistência técnica  
e capacitação. 

Os recursos são oriundos de convênio firmado entre o Ministério da Cidadania e o Estado 
do Rio Grande do Sul, beneficiando 2.700 famílias de agricultores familiares em 
69 municípios do Estado.com bônus adimplência de 30% aos produtores e pagamento 
no ano subsequente.

Em 2019 foram construídos 362 açudes para irrigação e piscicultura para 
362 famílias em municípios da Região Sul e Vale do Rio Pardo, no valor de 
R$ 1,03 milhões.

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

Relatório de Gestão 2019
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Apoio à Permanência do Jovem no Campo

Tem por objetivo oportunizar aos jovens rurais acesso e conclusão ao ensino médio, bem 
como sua permanência no campo, apoiando a formação integral destes jovens, baseada 
na Pedagogia da Alternância e apoiar cursos técnicos agrícolas estaduais na melhoria da 
infraestrutura das unidades pedagógicas. 

Bolsa Juventude Rural

Tem por finalidade incentivar a permanência e o retorno dos jovens ao ensino médio e 
promover as condições para a permanência do jovem no meio rural. 

As bolsas estão disponíveis para jovens entre 15 e 29 anos, regularmente matriculados no 
2º ou 3º ano do ensino médio, em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais
 com Pedagogia de Alternância e que tenham DAP ativa com valor inferior a R$ 103.750,00.

O valor disponibilizado, no ano de 2019, foi de R$ 600 mil, beneficiando 
120 jovens e suas famílias.

Em 2019 foram selecionados 375 jovens para o recebimento de bolsa de 
R$2.000,00, totalizando R$750.000,00. 

Realizações - 2019

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

agricultura.rs.gov.br

Rio Grande Agroecológico (PLEAPO/RS)

Consiste em um dos instrumentos da Política Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica e congrega ações e metas nas esferas estadual e federal e das organizações 
da sociedade civil, com o intuito de promover a produção e o consumo de alimentos 
saudáveis, de maneira transversal nas estratégias ambientais, sociais e econômicas. 

Atualmente, é realizado o apoio em convênios com municípios para oferecer insumos 
autorizados pela legislação para transição e consolidação de sistemas de produção de 
base ecológica.

Em 2019 foram firmados convênios com quatro municípios (Glorinha, Itati, 
Passo do Sobrado e Tuparendi), totalizando R$ 61.246,62, para aquisição 
de insumos para sistemas de produção em transição ou consolidados, 
beneficiando 80 famílias.

Realizações - 2019

Agricultura Familiar e Agroindústria  - DAFA

Relatório de Gestão 2019
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Febre aftosa: vacinação e evolução do status sanitário

Atualmente, o Rio Grande do Sul, que é considerado zona livre de aftosa com vacinação, 
busca evoluir seu status sanitário. O Estado passou por auditoria do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para a retirada da vacinação. 

A Seapdr ainda aguarda a divulgação do relatório do ministério - enquanto a retirada não é 
confirmada, as etapas de vacinação ocorrem normalmente.

A primeira etapa de vacinação contra a aftosa, realizada em maio, envolveu 288.875 
propriedades rurais com 12,6 milhões de bovinos e búfalos. Foram imunizados 
12,5 milhões de animais, correspondendo a 99% do rebanho, em 279.879  
estabelecimentos, que representam 96,89% das propriedades no Estado. 

Os números da segunda etapa, realizada em novembro, ainda estão em apuração. 

Realizações - 2019

Defesa Animal  - DDA

agricultura.rs.gov.br

Fiscalização agropecuária

Em parceria com a Universidade Estadual da Carolina do Norte (EUA), a Seapdr está 
implantando um sistema de análise de rede de movimentação animal. Utilizando esta 
 ferramenta tecnológica a atividade de fiscalização agropecuária e de controle de doenças 
sanitárias terá um ajuste fino de assertividade das ações do Departamento de Defesa 
Agropecuária da SEAPDR. 

O sistema está ajudando a verificar toda a cadeia de vínculos entre as propriedades, 
diretos e indiretos, auxiliando na seleção de propriedades a serem fiscalizadas, além de 
possibilitar uma rápida ação em caso de focos sanitários. 

Para 2020, a Seapdr trabalha com um projeto de fiscalização de fronteira, em parceria 
com a Secretaria de Segurança Pública, com vistas à retirada da vacina de febre aftosa 
do Estado, voltando as atenções se voltam aos países vizinhos que no momento mantém 
a obrigatoriedade da vacinação para febre aftosa. Equipes específicas de fiscalização 
atuarão na zona de fronteira com o Uruguai e Argentina.

Defesa Animal  - DDA

Relatório de Gestão 2019
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Seção de Vigilância Fitossanitária

Executa o monitoramento oficial de pragas das culturas agrícolas no Rio Grande do Sul. 
Efetua o controle de ingresso de vegetais e outros veículos potenciais hospedeiros de pragas 
regulamentadas e demais pragas potencialmente nocivas à sanidade vegetal no RS.

Programas em execução: 

• Monitoramento de plantas infestantes com resistência a herbicidas;
• Monitoramento e epidemiologia da Ferrugem Asiática da Soja;
• Monitoramento e epidemiologia do Cancro Europeu das Pomáceas;
• Monitoramento de Cydia pomonella (pós erradicação da praga); 
• Monitoramento e epidemiologia do Cancro Cítrico na cultura dos Citros;
• Monitoramento de Sigatoka Negra e pragas regulamentadas na bananicultura;
• Monitoramento de Mofo Azul e pragas regulamentadas na cultura do Tabaco;
• Monitoramento do Cancro da Videira;
• Monitoramento do Cascudo Serrador da Acácia Negra;
• Monitoramento de pragas com potencial impacto econômico nas principais 

culturas anuais e perenes do Rio Grande do Sul;
• Inspeção de cargas de produtos vegetais provenientes de outros estados ou 

países com vistas à manutenção do status fitossanitário do Rio Grande do Sul.

Realizações - 2019

Divisão de Defesa Sanitária Vegetal  - DDA

agricultura.rs.gov.br

Seção de Rastreabilidade e Certificação Fitossanitária

Executa a certificação fitossanitária oficial através da rastreabilidade dos produtos vegetais 
e aplicação de práticas de manejo previstas em legislação. Promove o manejo das pragas 
regulamentadas presentes no estado. 

Fiscaliza a execução das medidas de manejo legalmente previstas e a aplicação da 
legislação fitossanitária. Efetua a formação e habilitação de responsáveis técnicos para a 
certificação fitossanitária.

Canais de denúncia para uso inadequado de agrotóxicos

O Estado criou grupo de trabalho para tratar das questões e promover ações relativas 
à utilização do agrotóxico 2,4-D, envolvendo entidades representativas da agricultura. 

• Foram publicadas instruções normativas para cadastramento de aplicadores de 
agrotóxicos hormonais em 24 municípios, venda orientada e cadastramento 
de propriedades agrícolas que tenham culturas sensíveis. 

• Foram instituídos canais de denúncia exclusivos para a ocorrência de derivas 
do 2,4-D e outros agrotóxicos hormonais em culturas sensíveis como macieira, 
videira, oliveira, nogueira-pecã, erva- mate, tomate e hortaliças, por meio do 
e-mail denunciahormonais@agricultura.rs.gov.br ou pelo WhatsApp (51) 98412-9961. 

• Foram coletadas 143 amostras e encaminhadas para análise química de resíduos de 
agrotóxicos.

Programas em execução:

• Aplicação do Sistema de Mitigação de Risco para a cultura dos citros;
• Aplicação das medidas do Manejo de Risco da Pinta Preta na cultura dos 

citros;
• Execução do Programa Nacional de Prevenção e Controle do Cancro 

Europeu das Pomáceas no estado;
• Aplicação do Sistema de Mitigação de Risco para a Sigatoka Negra na 

bananicultura;
• Certificação fitossanitária para Mofo Azul na cultura do Tabaco;
• Fiscalização do manejo do Cascudo Serrador da Acácia Negra;
• Formação, habilitação e regulação do exercício da responsabilidade técnica 

em Certificação Fitossanitária.

Realizações - 2019

Divisão de Defesa Sanitária Vegetal  - DDA

Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários - DISA

Relatório de Gestão 2019
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Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - DIPOV

Atua na fiscalização e inspeção da produção, comercialização e circulação de vinhos e derivados 
da uva e do vinho. Desde o início do século passado, o Estado do Rio Grande do Sul possui 
a competência do controle da produção de vinhos e derivados da uva e do vinho no Estado. 

Desde 2004, foi oficializada a delegação de competência do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a SEAPDR, por meio de um termo de cooperação 
técnica, que passa as atividades de inspeção, fiscalização e controle sob o aspecto 
higiênico-sanitário e tecnológico dos estabelecimentos de vinhos e derivados da uva e 
do vinho, desde a produção até a comercialização, para o Estado. 

Atualmente está em discussão uma nova versão deste termo de cooperação técnica, 
sendo que o mesmo está em avaliação da assessoria jurídica da SEAPDR e do MAPA.  
O Estado possui mais de 600 empresas vinícolas registradas, e incontáveis estabelecimentos 
comerciais de vinhos e derivados que a fiscalização da SEAPDR atua.

Emissão de Guia de Livre Trânsito (GLT) de vinhos e derivados da uva e do vinho: 
documento obrigatório para o trânsito destes produtos à granel:

• Por ano são liberadas pela fiscalização mais de 18.000 GLTs.

Análise de vinhos de vinhos e derivados da uva e do vinho: no Laboratório 
de Referência Enológica Evanir da Silva (LAREN), localizado em Caxias do 
Sul, são realizadas as análises de vinhos e derivados das amostras coletadas 
pela fiscalização da SEAPDR e do MAPA, além de prestação de serviços. 
O LAREN é o único laboratório oficial de vinhos do país, sendo referência no assunto:

• Por ano são executadas mais de 14.000 análises. 

Monitoramento de resíduos de agrotóxicos de produtos de origem vegetal: atividade 
repassada por meio de convênio com o MAPA. As coletas são realizadas em pro-
dutores rurais, onde é competência do Estado de fiscalizar, em produtos de ori-
gem vegetal prontos para o consumo.

Realizações - 2019

Divisão de Defesa Sanitária Vegetal  - DDA

agricultura.rs.gov.br

O DCOOP possui duas divisões: Divisão de Formação e Gestão Cooperativista, que 
trabalham com programas e atividades como: Programa de Extensão Cooperativa (PEC), 
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e Seminários de Cooperativismo. As duas 
divisões trabalham em conjunto. 

Realizações - 2019

Departamento de Cooperativismo  - DCOOP

Relatório de Gestão 2019

Programa de Extensão Cooperativa – PEC

O Programa de Extensão Cooperativa (PEC) oferece capacitação e educação 
cooperativa para a gestão, por meio de cursos realizados por equipes 
multidisciplinares da Emater, conveniada da Seapdr, nas áreas de produção, 
comercialização, logística, financeiro, contábil e social.

• No ano de 2019, 164 cooperativas firmaram adesão ao programa.

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA

PAA Termo de Adesão – Modalidade Doação Simultânea - Gestão Estadual

O PAA promove o acesso à alimentação e incentiva a agricultura familiar. Para o alcance 
desses dois objetivos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura 
familiar, com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança 
alimentar e nutricional e aquelas atendidas pela rede socioassistencial.  

• No ano de 2019, o total de recursos investidos em alimentos do PAA foi de 
R$ 4.985.887,57, beneficiando mais de 5.000 mil famílias/mês.

Seminários de Cooperativismo 

• Em 2019, foram organizados 7 seminários de cooperativismo, nas cidades de 
Ibirubá, Ametista do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Esteio, Santa Cruz e Salvador 
das Missões.
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Projetos de Pesquisa 

O Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária fecha 2019 com um 
total de 125 projetos de pesquisa em andamento, sendo: 
• 30 da área de produção vegetal; 
• 24 em produção animal; 
• 23 em recursos genéticos; 
• 26 em recursos renováveis e clima; 
• e 22 em saúde animal. 

O departamento também é responsável pela execução do Projeto Mais Água, programa 
em curso desde 2013 que conta com cinco subprojetos e envolve nove instituições.  

Para a execução destas pesquisas, o departamento conseguiu um aporte financeiro 
externo acumulado de R$ 15.350.259,65, considerando o Projeto Mais Água.

 Principais análises e ensaios realizados pelo DDPA de janeiro a novembro de 2019:

Realizações - 2019

Departamento de Diagnóstico  
e Pesquisa Agropecuária - DDPA 

Relatório de Gestão 2019

Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, 
Aquícola, Indígenas e Quilombolas  - DDAPA

Tem como competências formular, coordenar e executar políticas públicas dirigidas a  
comunidades quilombolas, à população indígena, a assentados rurais, a pescadores 
artesanais e profissionais e a aquicultores. Também implementa a discriminação e a 
legalização de terras públicas. 

Realizações - 2019

Regularização e Reorganização Fundiária

• Titulação e Indenização de Reassentamentos:

Em 2019, foram tituladas 51 famílias (municípios de Ijuí/Catuípe, Santo Augusto, 
Jóia, Sarandi e Giruá) e também, indenizadas 3 famílias em Ronda Alta e Pla-
nalto, com maior volume e celeridade nos processos. Em 2018, foram 43 famí-
lias tituladas; em 2017, 29. 

•  Vistoria e Regularização:

Tem por objetivo a regularização de ocupantes em lotes de assentamentos e 
reassentamentos, a instrução de processos, a troca de titularidade de lote e 
a emissão de declarações de assentados para variados fins, atestados pelas 
vistorias realizadas nos lotes. As atividades envolvendo o setor de vistoria e 
regularização geraram 293 processos administrativos, dentre eles:

• 44 processos administrativos de exclusões;
• 83 processos administrativos de inclusão;
• 20 processos administrativos de inclusão de cônjuge;
• 16 processos administrativos de exclusão de cônjuge;
• 19 processos administrativos de transferência de titularidade;
• 14 processos administrativos de troca de lotes.

Os contratos e serviços de topografia executaram a medição de lotes e pe-
rímetro em 11 assentamentos e serviços de medição do perímetro em mais 7 
assentamentos. Foram expedidos 78 termos de concessão de uso em 2019.

Regularização Fundiária 

O objetivo é realizar o cadastro georreferenciado e a regularização fundiária, 
nos casos em que couber, de imóveis rurais nos municípios de Amaral Ferra-
dor, Barão do Triunfo, Caraá, Cerro Grande do Sul, Dom Feliciano, Encruzilhada 
do Sul, Itati, Lagoão, Mampituba, Mostardas, Palmares do Sul, Tavares e Vale 
do Sol do Estado do Rio Grande do Sul.

• Atividades de georreferenciamento de imóveis em 3 municípios (Caraá, 
Cerro Grande do Sul e Mampituba), com 500 propriedades finalizadas.
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• Processos analisados de ação de usucapião: 8.298
• Encontram-se para análise: 4.998
• Processos analisados para o Incra em faixa de fronteira:9
• Certidões: 23
• Croqui: 34

Programa de Regularização Fundiária de Terras Devolutas Rurais

• 5 processos foram abertos em 2019. 

Realizações - 2019

Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, 
Aquícola, Indígenas e Quilombolas  - DDAPA

Terras Públicas

Compete ao setor implementar a discriminação e a legalização de terras públicas. São 
atribuições análise e instrução de processos judiciais para Ministério Público, Procuradoria 
Geral do Estado, Procuradoria do Interior, Registro de Imóveis, peritos judiciais, prefeituras, 
instrução de processos em faixa de fronteira junto ao Incra.

• Emissão de certidões sobre área tituladas pelo Estado, estas são cobradas conforme 
taxas de serviços da Secretaria da Fazenda.

• Confecção de croqui de áreas demarcadas pelo Estado, também cobrados conforme 
ano do mapa.

• Identificação e demarcação de áreas consideradas devolutas ainda não tenha  
levantamento.

• Disponibilizar a documentação existente a pesquisadores, historiadores, acadêmicos 
e outros.

Relatório de Gestão 2019

Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, 
Aquícola, Indígenas e Quilombolas  - DDAPA

Implantação e Qualificação de Assentamentos

Água para Todos

O convênio tem como objeto implantação e/ou ampliação de sistemas de abastecimento 
de água em comunidades rurais, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Água. O recurso é originário do Ministério da Integração Nacional.

Redes de Água 

Convênio para ampliar e qualificar o acesso e uso d’água, para consumo próprio ou 
produção de alimentos e a criação de animais.

Patrulha Mecanizada

Convênio para implantação e recuperação de estradas vicinais e ações de infraestrutura 
hídrica em projetos de assentamentos.

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Fruto de acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de 
Agricultura Familiar e executado pela Emater, oferece prestação de assistência técnica e 
extensão rural às famílias e o aporte de R$ 2,4 mil para as famílias desenvolverem projetos 
produtivos nas áreas de agropecuária, artesanato e outras atividades não agrícolas no meio 
rural. O público atendido são agricultores familiares, indígenas, e quilombolas, enquadrados 
na extrema pobreza e que possuem declaração de produtores rurais.

Realizações - 2019

Realizações - 2019

Realizações - 2019

Realizações - 2019

Investimento de R$ 1,4 milhão, com sistema de abastecimento de água implantado 
em Hulha Negra, com 200 famílias beneficiárias.

Implantação de 2 redes de água em assentamentos de Santana do Livramento, 
beneficiando 95 famílias e com investimento de R$ 900 mil.

526 quilômetros de estradas recuperadas, nos assentamentos nos municípios 
de Sarandi, São Luiz Gonzaga e Santana do Livramento.  

Acordos de cooperação assinados em vigor: 2
Número de famílias beneficiadas: 2.364

Valores repassados às famílias: R$ 900 mil, com termos de cooperação assinados 
da ordem de R$ 5 milhões para o próximo biênio.
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• Construídos 30 viveiros de piscicultura com investimento de R$ 180 mil e  
realizados eventos de divulgação do consumo de pescados em mais de 100  
municípios gaúchos, com a Emater.

• Avanços legais no ordenamento pesqueiro como a liberação da tilápia para 
tanques escavados na bacia do Rio Uruguai, monitoramento pesqueiro na  
bacia do Rio Tramandaí/Imbé e a criação do Fundo Especial da Pesca.

• 2.786 famílias de pescadores artesanais atendidas assistência técnica e 
extensão rural.

• 5.294 famílias de piscicultores atendidas com assistência técnica e 
extensão rural.

• 2.686 famílias atendidas (via EMATER).
• 2.777 famílias atendidas com provisão de sementes de milho e feijão via 

colaboração com a Conab, com investimento da ordem de R$ 200 mil.
• Projetos em implantação em comunidades de 9 munícipios em apoio à 

horticultura, equipamentos para agroindústria, galpões, produção de frangos 
e mudas frutíferas, com recursos da ordem de R$ 364 mil.

Realizações - 2019

Realizações - 2019

Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, 
Aquícola, Indígenas e Quilombolas  - DDAPA

Pesca e Aquicultura

Tem por objetivos apoiar a pesca artesanal e a aquicultura para incrementar o consumo de 
pescados, com iniciativas de apoio à comercialização e ao incremento da produtividade 
e da produção sustentável.

O programa opera por meio da construção de viveiros de piscicultura em propriedades 
familiares e estímulo a pesca artesanal via esforços para seu ordenamento no estado e 
outras ações de fomento, especialmente para a pesca artesanal. 

Quilombolas

O Programa de Desenvolvimento Socioeconômico de Comunidades Quilombolas 
promove o desenvolvimento com projetos de inclusão produtiva e geração de renda. 

Atualmente são 133 comunidades quilombolas reconhecias no Estado, com cerca de 
4 mil famílias residentes.  

Relatório de Gestão 2019

• 4291 famílias atendidas com assistência técnica e extensão rural.
• 1426 famílias atendidas com provisão de sementes de milho e feijão via 

colaboração com a Conab, com investimento de R$ 121 mil. 
• Elaboração de 4 planos de gestão territorial e ambiental das terras 

indígenas. 

Realizações - 2019

Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, 
Aquícola, Indígenas e Quilombolas  - DDAPA

Indígenas

O Programa de Etnodesenvolvimento de Comunidades Indígenas visa promover o 
etnodesenvolvimento sustentável das cerca de 4,5 mil famílias indígenas, distribuídas em 
150 aldeias, pertencentes aos grupos étnicos dos Kaigangs, Guaranis e Charuas.

O programa financia ações de desenvolvimento produtivo visando a segurança alimentar 
especialmente, via cultivos agrícolas e criação de pequenos animais. 

Também são importantes as ações de apoio à participação em feiras e eventos para co-
mercialização de artesanato.
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Departamento de Política Agrícola  
e Desenvolvimento Rural - DPADR

Relatório de Gestão 2019

Departamento de Política Agrícola  
e Desenvolvimento Rural - DPADR

O setor engloba três divisões: Câmaras Setoriais, Economia e Política Agrícola e 
Agronegócios e Relações Internacionais.

Câmaras Setoriais

As Câmaras Setoriais e Temáticas da SEAPDR se constituem em fóruns de representação e 
proposição de 23 cadeias produtivas do agronegócio gaúcho. As contribuições, debates e 
sugestões nas reuniões da Câmara são fundamentos e bases para a formulação de políticas 
públicas para o agronegócio do Estado. Participam das reuniões: produtores, industriários, 
comerciantes, instituições públicas e privadas do setor.

Principais realizações - 2019

• Foram realizadas 30 reuniões de Câmaras Setoriais e 10 reuniões de Grupos  
de Trabalho. Também foram reativadas Câmaras Setoriais que estavam 
desativadas como Soja, Milho, Equideocultura, Pecuária de Corte e Erva-Mate;

• Apicultura: promoção e degustação no Pavilhão Internacional da Expointer 
2019, em parceria com a Federação Apícola do RS;

• Arroz: proposta do Programa “Mais Renda para Orizicultura Gaúcha”;
• Cebola: integração entre os produtores do Litoral e da Serra e conquista de 

assento na Câmara Setorial da Horticultura do MAPA
• Citricultura: Gestão junto ao MAPA e Conab para realização de Leilões PE-

PRO para Laranja e elaboração de Instrução Normativa pelo DDA;
• Equídeos: elaboração de projeto para a microchipagem de equídeos no RS;
• Erva-mate: Realização de diagnósticos da cadeia produtiva e aprovação de 

projeto de pesquisa em “nutrição nos ervais” pelo DDPA;
• Florestas Plantadas: publicação das Instruções Normativas SEAPDR nº 

11/2019 e nº 12/2019, e GT extratores e comerciantes de goma-resina de 
pinus no Estado;

• Leite e Derivados: discussões sobre as Instruções Normativas 76 e 77 do 
MAPA, que normatizam sobre a qualidade do Leite;

• Milho: elaboração das diretrizes do Decreto do Programa Estadual de  
Produção e Qualidade do Milho - PRÓ-MILHO/RS;

• Noz-Pecã: solicitação ao MAPA para inclusão na lista de produtos autorizados 
a exportar para a China, reunião com SEFAZ sobre tributação de ICMS e 
registro de produtos fitossanitários para Nogueira Pecã via “minor crops;

• Oliveiras: criação da Feira do Azeite Gaúcho na SEAPDR e promoção de 
azeites gaúchos no no Pavilhão Internacional da Expointer 2019;

• Ovinocultura: elaboração de um Programa Estadual para o Desenvolvimento 
da Ovinocultura Gaúcha;

• Pecuária de Corte: evolução de status sanitário do Estado do Rio Grande 
do Sul (zona livre de aftosa);

• Soja: a implementação de Vazio Sanitário para Ferrugem da Soja e Discussões 
sobre Instruções Normativas relativas a aplicação de produtos hormonais;

• Trigo: : limites máximos tolerados de micotoxinas em derivados do trigo e 
incentivo à segregação de cultivares.

Políticas Públicas

Elaboração de programas de fomento (em desenvolvimento): 

Agronegócio e Comércio Exterior

• Pró-Milho - Programa de Produção e Qualidade do Milho
• Programa de Correção da Acidez do Solo do RS
• Programa de Desenvolvimento da Ovinocultura no RS
• Programa Mais Renda para o Orizicultor

• Elaboração e lançamento da “Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2019”;
• Realização de estudos de comércio exterior para o apoio no desenvolvimento 

de Políticas Públicas;
• Coordenação do estande no Pavilhão Internacional da Expointer/2019;
• Elaboração de Notas Técnicas sobre Agronegócio no Estado e País.



30 31
agricultura.rs.gov.br

• Redução em 26% no consumo de litros de combustível em transporte neste ano; 

• Mais de R$ 1,5 milhão de redução de custos nas contratações terceirizadas 
(antigos contratos de informatica e antigo contrato da prisma Secretaria de 
Desenvolvimento Rural - SDR); 

• Criação da Feira do Azeite de Oliva, em parceria com as Câmaras Setoriais;  

• Atendimento presencial e exclusivo a produtores rurais, prefeituras e entidades 
durante a Expointer, na Casa da Agricultura, em Esteio, durante o evento; 

• Redução em 20% dos gastos com internet e ao mesmo tempo aumento da 
capacidade de banda em 10 vezes, nas inspetorias veterinárias, através de uma 
revisão minuciosa das necessidades e contratos vigentes.

Realizações - 2019

Departamento Administrativo

Com o tema “Inspiração que vem do campo”, a 42ª Expointer registrou um aumento no 
volume de negócios de 17,37% em relação ao ano anterior. Foram R$ 2.699.868.739,57 
em 2019. 

O setor da agricultura familiar vendeu R$ 4.540.549,57, um crescimento de 13,51% com 
relação ao ano passado. 

O tempo bom garantiu um aumento de quase 13% na visitação da feira em relação a 2018, 
com 416.416 visitantes contabilizados.

Expointer - 2019

Relatório de Gestão 2019
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Assessoria de Comunicação - AsCom

O setor produz atividades relativas a Jornalismo, Relações Públicas e conteúdos multimídia. 

Planeja, coordena e executa ações de comunicação para dar visibilidade e divulgação 
a programas e ações da Secretaria, com produção e distribuição de conteúdos para  
diferentes mídias e plataformas de mídia. Também assessora departamentos, divisões e 
supervisões regionais para divulgação de ações e eventos.

Na área de jornalismo, a AsCom realizou em 2019:
• 350 matérias/notícias publicadas e enviadas para imprensa (apuração, redação, 

edição e envio para mailing list de mídias regionais e estaduais);
• Clipagem diária de notícias: monitoramento de veículos de comunicação da 

Capital e do Interior, com cliping diário de notícias de interesse da secretaria 
e das vinculadas. Distribuição da clipagem por e-mail a todos os servidores.

No setor de eventos, foram real izados:
• Mais de 50 eventos em todo o RS: com planejamento, produção, organização 

e cerimonial. Atividade inclui: briefing, lista de presença, confecção de artes, 
envio de convites/confirmações, roteirização, mestre-de-cerimônias, 
contratação de serviços de terceiros (equipamentos), etc.

 
No setor multímida e de artes gráficas, a AsCom produziu no período:  
• 29 folders e panfletos;
• 18 banners, faixas e cartazes;
• 105 artes para cards em redes sociais;
• 4 artes para publicações técnicas e acadêmicas;
• artes do estande da SEADPR na Expointer (5 totens e 3 grandes murais);
• edição e projeto gráfico da revista “Radiografia da Agropecuária Gaúcha 2019”;
• edição e projeto gráfico do “Relatório de Gestão 2019”;
• 20 vídeos publicados e distribuídos através do site, Facebook e canal da Secretaria 

da Agricultura no YouTube (além da veiculação na TVE/RS, Zero Hora Online 
e programa de televisão e rádio da EMATER). 

 
Em 2019, ,o setor de fotografia (AsCom/Seapdr) teve:
• Mais de 500 imagens produzidas, cedidas e utilizadas para mídia impressa   

(jornais, revistas, livros e publicações técnicas e de pesquisa), sites e redes sociais, 
estandes, eventos e materiais gráficos diversos. 

 
Vários materiais fotográficos foram cedidos para outros órgãos (secretarias), além de 
vinculadas (Emater e Cesa) seja material produzido ou banco de imagens do setor. 
 
Atendimento diário:
• Site da Agricultura: cerca de 05 respostas diárias;
• Site da Expointer: cerca de 3.000 respostas (entre julho e setembro);
• Redes sociais: Facebook (mais de 12 mil seguidores), Instagram (mais de 3.300 

seguidores), Twitter (6 mil seguidores) e YouTube (Mais de 100 inscritos);
• Redação AsCom: atendimento presencial, por e-mail, Whastapp ou telefone.
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