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AÇÕES DE DESTAQUE | SEAPDR

1. Assistência técnica e extensão rural

2. Zona livre de febre aftosa sem vacinação

3. Expointer digital e híbrida

4. Fortalecimento da agricultura familiar



Assistência técnica e extensão rural

Continuidade e qualificação da prestação do serviço 
de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATERS, 
através da contratação legal da EMATER/RS.

1. Segurança jurídica e contratação da EMATER

2. Qualificação da prestação de serviço de ATERS

3. R$ 200 milhões investidos na PEATERS

4. Integração com os serviços públicos da SEAPDR

AÇÕES DE DESTAQUE | SEAPDR



Zona livre febre aftosa sem vacinação

▪ Estado reconhecido internacionalmente como zona 
livre de febre aftosa sem vacinação.

▪ Ateste da qualidade da defesa sanitária animal, nas 
propriedades rurais e pelo serviço oficial.

1. Certificação pela Organização Mundial de Saúde 
Animal

2. Acesso ao mercado mundial

3. Expectativa de mais de R$ 1 bilhão anual em 
exportação de suinocultura

4. Economia de R$ 214 milhões ao ano

AÇÕES DE DESTAQUE | SEAPDR



Expointer digital e híbrida

▪ Única feira agropecuária de grande porte do Brasil 
em 2020.

▪ Nenhuma ocorrência em saúde pública registrada 
no evento.

▪ Faturamento em 2021 de R$ 1,62 bilhão.

1. Plataforma para conexão de usuários

2. Venda online de produtos

3. Transmissão virtual (+25 países)

4. Legado do formato híbrido

AÇÕES DE DESTAQUE | SEAPDR



Fortalecimento da agricultura familiar

Valorização e desenvolvimento da agricultura e pecuária 
familiar gaúcha.

1. Feiras da agricultura familiar virtuais em parceria com a 
EMATER

2. Trânsito e comércio intermunicipal durante o período 
pandêmico – Portaria 93

3. Parceria com entidades do setor

4. Selos de certificação (Selo Arte: Queijo Serrano)

AÇÕES DE DESTAQUE | SEAPDR



Avançar no Crescimento

Avançar para as Pessoas

Avançar com Sustentabilidade

Segurança
Ação Social

Cultura
Saúde
Educação

Meio Ambiente

Apoio à atividade econômica
Desonerações fiscais

Logística

Tecnologia

Inovação

Mobilidade

Três eixos
de ações e

investimentos



Avançar no Crescimento

Avançar para as Pessoas

Avançar com Sustentabilidade

Segurança
Ação Social

Cultura
Saúde
Educação

Meio Ambiente

Apoio à atividade econômica
Desonerações fiscais

Logística

Tecnologia

Inovação

Mobilidade

Três eixos
de ações e

investimentos



R$ 275,9 MILHÕES
ATÉ 2022

INVESTIMENTOS DO ESTADO PARA A
AGROPECUÁRIA E NO DESENVOLVIMENTO RURAL

Investimento duas vezes maior que o 
realizado nos últimos 10 anos (2011-2020)



AVANÇAR NA AGROPECUÁRIA
E NO DESENVOLVIMENTO RURAL

QUALIFICAÇÃO DA IRRIGAÇÃO
R$ 201,4 milhões

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
R$ 35,3 milhões

ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO
R$ 39,2 milhões



QUALIFICAÇÃO DA IRRIGAÇÃO

R$ 201,4 MILHÕES

RESERVAÇÃO DE ÁGUA
R$ 173,7 MILHÕES

PROJETOS DE IRRIGAÇÃO
R$ 20,2 MILHÃO

SIMAGRO
R$ 7,5 MILHÕES

Programa IRRIGA + RS



PROGRAMA IRRIGA +



IRRIGA + RS
R$ 201,4 milhões

Cultura Estimativa de 
Produção (t)

Cenário de Perdas

15% 30% 50%

Soja 19.940.407 R$ 8,05 bilhões R$ 16,09 bilhões R$ 26,82 bilhões

Milho 6.114.550 R$ 1,29 bilhões R$ 2,59 bilhões R$ 4,31 bilhões

Feijão 1ª Safra 61.920 R$ 0,04 bilhões R$ 0,08 bilhões R$ 0,13 bilhões

TOTAL 26.116.877 R$ 9,38 bilhões R$ 18,76 bilhões R$ 31,26 bilhões

PROJEÇÃO DE PERDAS EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL ESTIAGEM NA SAFRA 2021/22

▪ O IRRIGA + RS promoverá a implantação, a ampliação e a adequação de sistemas de irrigação, bem 
como fomentará a construção, a ampliação e a adequação de reservatórios de água e cisternas, 
desde que associadas obrigatoriamente a sistemas de irrigação e a efetividade de práticas para 
conservação de água no solo e uso racional dos recursos hídricos.



IRRIGA + RS

RESERVAÇÃO DE ÁGUA
R$ 173,7 milhões

Recursos do Tesouro do Estado e do Fundo de Recursos Hídricos

▪ Construção de 6.025 microaçudes
R$ 66,3 milhões

▪ Perfuração de 750 poços artesianos com bomba submersa, 
quadro de comando e outorga de captação
R$ 67,5 milhões

▪ Implantação de 750 conjuntos de redes de adução de 
poços, torres metálicas e caixas d’água
R$ 22,5 milhões

▪ Construção de 1.500 cisternas
R$ 17,4 milhões



PROJETOS DE IRRIGAÇÃO
R$ 20,2 milhões

IRRIGA + RS

▪ Beneficiar 1.350 famílias de produtores rurais com 
subvenção individual de até R$ 15 mil em projetos 
de irrigação financiados por bancos públicos e 
privados.

Recursos do Tesouro do Estado e do Fundo de Recursos Hídricos



IRRIGA + RS

▪ Implantação de 30 estações meteorológicas
R$ 3,6 milhões

▪ Qualificar 100% o SIMAGRO
R$ 1 milhão

▪ Desenvolvimento do APP-Mobile SIMAGRO
R$ 2 milhões

▪ Eficientizar equipamentos em 14 estações meteorológicas
R$ 900 mil

Inovando no campo, com o aumento de aproximadamente 
100% da cobertura de estações meteorológicas e com 
informações em tempo real ao produtor rural através de APP!

SIMAGRO
Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos

R$ 7,5 milhões



IRRIGA + RS

RESERVAÇÃO DE ÁGUA
R$ 173,7 milhões

Construção de 6.025 microaçudes R$ 66,3 milhões

Perfuração de 750 Kits de Poços Artesianos R$ 67,5 milhões

▪ Açudes com média de volume de água armazenado de 1.700 metros cúbicos;

▪ O investimento irá beneficiar 6.025 propriedades rurais – de 3 a 6 hectares de área irrigada por 
açude – acréscimo de produtividade de 5.400 kg/ha para até 12.000 kg/ha (incremento de 110 
sacas por ha. – média 2020/21).

▪ 750 kits de poços: perfurações dos poços artesianos, montagens, bombas de 5,5 kvas submersas, 
quadros de comandos e outorgas de captação, para 750 propriedades rurais no Estado.



IRRIGA + RS

RESERVAÇÃO DE ÁGUA
R$ 173,7 milhões

Implantação de 750 conjuntos de redes de adução de poços, 
torres metálicas e caixas d’água R$ 22,5 milhões
▪ Benefícios para 30 mil famílias em municípios do Estado, sendo 40 famílias por poço;

▪ Rede de adução do poço e caixa d'água (rede de 200m, tubulação média de 2 polegadas, torre 
metálica e caixa d'água com 5m³).

▪ Preferência em municípios com ações locais de combate a estiagem e seca.

Construção de 1.500 cisternas R$ 17,4 milhões
▪ Construção de cisternas para beneficiar 1.500 famílias trazendo a segurança de água 

principalmente para os animais e pequenas irrigações de subsistência;

▪ Uso para aves, suínos e pecuária leiteira;

▪ Cisternas enterradas com capacidade de 30 a 50 mil litros.



IRRIGA + RS

PROJETOS DE IRRIGAÇÃO
R$ 20,2 milhões

Beneficiar 1.350 famílias de produtores rurais com subvenção 
individual de até R$ 15 mil em projetos de irrigação financiados 
por bancos públicos e privados

▪ Projetos de irrigação, com subvenção individual, direto ao produtor;

▪ A subvenção será executada por pagamento ao produtor na proporção de 20% do(s) valor(es) 
do(s) financiamento(s) obtido(s) em operações de crédito contratadas junto às instituições 
financeiras ou aos sistemas de crédito cooperativo, limitado em até R$ 15 mil por beneficiário 
do Programa;

▪ O limite anual da subvenção econômica é condicionado à dotação orçamentária, com 
estimativa de 1.350 projetos de irrigação;

▪ Considerando financiamentos entre R$ 50 mil e R$ 150 mil, teríamos alavancagem, média, de 
R$ 114 milhões em investimentos do setor.



FORTALECIMENTO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

R$ 35,3 MILHÕES

AGRICULTURA FAMILIAR
R$ 30,3 MILHÕES

AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
R$ 5 MILHÕES



FORTALECIMENTO DA
AGRICULTURA FAMILIAR



FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

AGRICULTURA FAMILIAR
R$ 30,3 milhões
▪ Contratação de 705 financiamentos para aquisição de 

máquinas, equipamentos, insumos, construções e 
ampliações para apoio e desenvolvimento
R$ 19 milhões

▪ Aquisição de 200 de equipamentos pulverizadores, 
roçadeiras, semeadoras, kit fenação, silos para grãos e 
irrigação de pastagem perene
R$ 10 milhões

▪ Qualificação de 36 postos de trabalho para auxiliarem na 
execução dos serviços de apoio à agricultura familiar e 
camponesa e de irrigação.
R$ 1,3 milhão



AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
R$ 5 milhões

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

▪ Contratação de 500 financiamentos para o 
fortalecimento das agroindústrias familiares inclusas no 
Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), 
contemplando equipamentos diversos.



FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

AGRICULTURA FAMILIAR
R$ 30,3 milhões

Contratação de 705 financiamentos para aquisição de 
máquinas, equipamentos, insumos, construções e ampliações 
para apoio e desenvolvimento R$ 9 milhões

▪ Contratação de financiamentos para agricultores familiares, pecuaristas familiares, 
camponeses, assentados, pescadores artesanais, aquicultores, quilombolas, indígenas e suas 
organizações (associações, cooperativas, agroindústrias familiares);

▪ Operacionalização por meio do FEAPER, disponibilizando aproximadamente 705* 
financiamentos para pessoas físicas e/ou jurídicas;

▪ Benefícios diretos para aproximadamente 1.500 famílias.

*Aproximadamente 605 financiamentos para pessoas físicas (de até R$ 15.000) e 100 para pessoas 
jurídicas (de até R$ 100 mil), com aumento de renda familiar e qualidade da produção.



FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

AGRICULTURA FAMILIAR
R$ 30,3 milhões

Aquisição de 200 de equipamentos pulverizadores, roçadeiras, 
semeadoras, kit fenação, silos para grãos e irrigação pastagem 
perene R$ 10 milhões

▪ Operacionalização por meio do FEAPER, com a aquisição de equipamentos 
para cedência a 200 municípios;

▪ Benefícios diretos para em torno de 12.500 agricultores e pecuaristas 
familiares, estando incluído neste público a juventude rural com potencial de 
sucessão familiar.



Contratação de 500 financiamentos para o fortalecimento das 
agroindústrias familiares inclusas no Programa Estadual de 
Agroindústria Familiar (PEAF)

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
R$ 5 milhões

▪ Operacionalização por meio do FEAPER, disponibilizando aproximadamente 500 
financiamentos (de até R$ 10.000) a pessoas físicas;

▪ Contemplam equipamentos necessários para confecção de salames, massas, sucos, 
queijos, dentre outros produtos da agroindústria (moedores, resfriadores, estufas, 
espremedores, fornos, etc.)

▪ Benefícios diretos para 1.000 agricultores familiares (unidade familiar).



ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO

QUALIFICAÇÃO DE 
ACESSOS LOCAIS

R$ 39,2 MILHÕES



ESCOAMENTO
DA PRODUÇÃO



▪ Manutenção, recuperação e revitalização de 
acessos locais;

▪ Viabilizar o melhor escoamento da produção, 
bem como a qualidade do acesso pelas famílias 
a serviços públicos de educação e saúde e 
tantos outros benefícios.

QUALIFICAÇÃO DE 
ACESSOS LOCAIS
R$ 39,2 milhões

ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO



Fortalecer o futuro do jovem no campo

Sustentabilidade e renda ao produtor

Garantir a produção e a produtividade 
pela segurança hídrica

Consolidar a importância e a vocação 
agropecuária do RS

Avançar na Agropecuária
e no Desenvolvimento Rural
é investir em



NA AGROPECUÁRIA E NO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 


