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Eleição ano base: 2016  
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Telefone: (55) 3744-5050 
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Fertirrigação do solo por meio de sistema de canalização por 

gravidade 

Categoria: Pequenos Negócios no Campo 
 

1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 

 
Agricultores familiares com DAP Produtores rurais Empreendimentos econômicos solidários 

 127,00  

   

   

0,00 127,00 0,00 

 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☐ Administração pública, defesa e seguridade social 

☒ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☒ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☒ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☒ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☐ Alojamento e alimentação 

☐ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☐ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 



☐ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☐ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☒ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☒ Eletricidade e gás 

☐ Empreendimentos da economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☐ Outras atividades de serviços 

☐ Outros setores 

☒ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☐ Transporte, armazenagem e correios 

☒ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 
 

 

3) Recursos / Origens 

 
Coluna Fonte do Recurso Colunas Valor 

Financeiro – R$ 

Valor Econômico 

- R$ 

Total (%) 

1110 - Programa de desenvolvimento da 

Agricultura 

35.000,00  35.000,00 14,58 

2077 - Apoio a infraestrutura produtiva rural 35.000,00  35.000,00 14,58 

2126 - Modernização da Agricultura 35.000,00  35.000,00 14,58 

2127 - Conservação e recuperação ambiental 35.000,00  35.000,00 14,58 

2076 - Despesas operacionais uso de 

maquinario e servidores 

100.000,00  100.000,00 41,67 

Total 240.000,00 0,00 240.000,00 100,00 

 

4) Aplicações / Despesas 



Objetivos: Maximizar a eficiência dos sistemas de produção existentes em cerca de 127 

propriedades rurais transformando a cadeia produtiva, reduzindo custos e melhorando a 

produtividade; Minimizar o custo de destinação e impacto ambiental de dejetos suínos; Dar a 

destinação adequada para até 43.215,00 m³/ano de dejetos suínos produzidos em duas granjas 

do municipio; Meta: Implantar a adubação orgânica com utilização de dejetos de suínos, 

utilizando a fertirrigação do solo através do sistema de canalização por gravidade, 

possibilitando melhoria nas condições do solo em cerca de 127 propriedades rurais em uma 

área de abrangência de até 26.764.930,00 m² 

Diante do elevado custo para destinação dos dejetos produzidos em duas granjas de 

suinocultura do município , sendo uma delas a maior granja de produção de matrizes com 

sistema de bem estar animal do mundo e tendo um curto prazo de tempo para a solução do 

problema, buscou-se uma alternativa para reduzir o custo, inovando a forma de distribuição 

dos dejetos até as propriedades próximas do local do empreendimento. Com a convicção de 

que o RESÍDUO DE UM SISTEMA PODE CONSTITUIR-SE EM INSUMO POTENCIAL PARA OUTRO 

SISTEMA PRODUTIVO, foi elaborado então um projeto técnico com base em orientação da 

EMBRAPA e EMATER para construção de sistema canalizado por dutos com distribuição em 

sua maior parte pela gravidade, até as propriedades rurais, os dejetos são utilizados como 

fertilizante orgânico em substituição ao fertilizante químico até então usado, reduzindo o 

custo de produção viabilizando a manutenção e crescimento das propriedades beneficiadas. 

Todos aspectos ambientais foram respeitados e as aprovações aos órgãos competentes 

licenciadas. 

Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura – R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros – R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros –R$ 

Total - R$ (%) 

canalização e dutos 140.000,00    140.000,00 58,33 

terraplanagem e 

abertura de lagoas 

100.000,00    100.000,00 41,67 

Total 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 100,00 
 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 

 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 
 



Elevado custo no transporte dos resíduos até algumas poucas propriedades rurais que até 

então eram atendidas. Utilização de aproximadamente 208.800,00 KG de adubação 

química nas propriedades que agora são atendidas pelo projeto da fertirrigação orgânica 

Baixa produtividade e SUSTENTABILIDADE nas propriedades rurais que agora são 

beneficiadas pelo projeto. Níveis inadequados de fertilidade do solo Sistema de 

monocultura na grande maioria com produção de grãos. 

Implantação do projeto de fertirrigação do solo com distribuição de dejetos suínos através 

de canalização utilizando na maior parte a gravidade como força de distribuição, 

atendendo até 127 propriedades rurais em aproximadamente 2.700,0 ha. Link do vídeo 

com a apresentação do empreendimento e etapas do projeto: http://youtu.be/MqqY-

TxwYXs 

Coube ao município a sensibilização dos produtores organizando os mesmos através de 

reuniões para explanação do projeto. Organizar o envolvimento das entidades 

representativas do município no segmento para engajamento ao projeto Visitas técnicas 

as propriedades com orientação e explanação de como funcionaria o projeto e etapas 

do mesmo Divulgação através de Redes Sociais e vídeo institucional mostrando o 

projeto e seus benefícios. 

 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto (cenário anterior) * 
 

 

8) Solução proposta * 
 

 

9) Ações da Prefeitura para o desenvolvimento e aumento da competitividade dos pequenos 

negócios no campo 
 

http://youtu.be/MqqY-TxwYXs
http://youtu.be/MqqY-TxwYXs


Disponibilização de recurso financeiros no total de 140 MIL viabilizando a implantação inicial do 

projeto (empenho anexado) Utilização de maquinários e servidores municipais para 

terraplanagens e canalizações como forma de incentivo as propriedades. Criação de categoria 

para reconhecimento através de premiação aos produtores com maior arrecadação de tributos 

na categoria produção rural no prêmio Empresas e empresário do ano para toda comunidade 

regional. 

Reuniões e visitas técnicas em todas as propriedades da área de abrangência do projeto 

mostrando a importância e benefícios em aderir ao mesmo. Realização de Seminários e 

palestras em parceria com as universidades debatendo o tema. Propriedades sustentáveis 

como objetivo final. Distribuição de sementes de pastagens, para este publico alvo através de 

programa municipal de incentivo a produção leiteira. Distribuição de mudas para 

reflorestamento nas propriedades beneficiadas. 

 

10) Ações da Prefeitura para a promoção e comercialização dos produtos dos pequenos negócios 

rurais 
 

 

11) Incentivos da prefeitura para os pequenos negócios rurais 
 

 

12) Resultados alcançados pelo projeto * 



Nosso principal desafio foi o desenvolvimento de um sistema socialmente desejável, 

técnica e economicamente possível e ambientalmente seguro. 

 

 
 

13) Principais Etapas do Projeto (Cronograma) 

 
Etapa Prazo de Execução 

elaboração do projeto e analise de viabilidade de implantação 07/2017 

sensibilização dos produtores rurais, visitas técnicas e seminários de 08/2017 à 03/2018 

aprovação do projeto junto ao Poder Legislativo 04/2018 

instalação dos dutos e lagoas de dejetos 04/2018 

distribuição dos dejetos nas propriedades 05/2018 

 

14) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 

 

15) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 

Aproveitamento integral dos dejetos suínos das duas granjas contemplando as 127 propriedades 

rurais (relação de famílias beneficiadas anexadas neste projeto) Mudança da matriz produtiva 

agrícola em 30% com implantação de culturas e atividades agrícolas diversificadas.Redução de 

aproximadamente 40% do custo de produção com utilização de adubação orgânica em substituição 

a adubação química. Perspectiva de aumento da rentabilidade das famílias mudando a matriz 

produtiva em 30% das propriedades, que produziam grãos e passam para produção de leite, frutas 

e hortaliças que por sua vez são mais rentáveis aos produtores, relatos de produtores que 

aumentaram a renda familiar mensal em até 60%. Perspectiva de aumento da arrecadação de 

tributos municipais pelo incremento da produção das propriedades atendidas perspectiva de 

incremento de até 14% do repasse do ICMS para o município. Link do vídeo com a apresentação do 

empreendimento e etapas do projeto: http://youtu.be/MqqY- TxwYXs 

http://youtu.be/MqqY-


Projeção de aumento em 15% do PIB agrícola municipal com base nos dados de 

movimentação financeira do ano anterior a implantação do projeto Sustentabilidade da 

produtividade das propriedades com redução de 40% dos custos de produção Redução no 

custo de destinação dos dejetos em 60%. 

O projeto contempla mais 5 etapas abrangendo um número ainda maior de propriedades 

rurais contempladas com implantação em outras regiões e beneficiados, atendendo 

também outras granjas instaladas no município. 

O projeto contempla mais 5 etapas abrangendo um número ainda maior de 

propriedades rurais contempladas com implantação em outras regiões e 

beneficiados, atendendo também outras granjas instaladas no município. 

 

 
 

16) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

17) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 
 

 

18) Considerações finais 
 

Para o desenvolvimento do projeto contamos com a parceria dos seguintes entidades: 

URI -Universidade Regional Integrada; UERGS; UFSSM; INSTITUTO FEDERAL 

FARROUPILHA; ACI; CDL; SINDILOJAS; SINDICATO RURAL; SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS; ASSOCIAÇÃO DOS SUINOSCULTORES; COPRAF; 

COMUDE -Conselho Municipal de Desenvolvimento; CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO; CÂMARA DE VEREADORES; PREFEITURA MUNICIPAL; SICREDI; CRESOL; 

BANCO DO BRASIL; EMBRAPA; EMATER; 

Cooperativa Frederico Westphalen; 



55996223420 

Produtor Rural 

Amarildo Pelegrin 

 

19) Relato dos beneficiados pelo projeto - selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

◯ 2 

✖ 3 

◯ 4 

◯ 5 

◯ nenhum 

 
Telefone/e-mail 

 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

Com o uso do adubo orgânico, melhorou a qualidade do solo em nossa 

propriedade, as plantas se desenvolvem mais e com mais rapidez, além da 

economia já que o material orgânico chega de forma gratuita em nossa 

propriedade. Tudo conforme recomendação dos técnicos que nos 

proporcionaram palestas e orientações. 



Agricultor produtor de leite 

Fernando Michnoski 

55 996561726 

Com o projeto a economia que estamos tendo no uso de menos agrotóxicos e 

adubos, já estamos investindo em outras fontes de renda tais como: Hortaliças e 

fruticultura de forma orgânica e queremos logo entrar no mercado de produtos 

orgânicos que vem ganhando uma boa fatia no mercado. 

 
 

Função 

 

Relato 

 
 

Nome 

 

Telefone/e-mail 

 

Função 

 
 

Relato 

 
 

 

20) Equipe responsável pelo projeto 

Produtor de leite e grãos 

A produção de pastagens aumentou, até porque com a substituição da ureia, 

reduzem consideravelmente os custos. A pastagem produz muito melhor e com 

mais rapidez e com isso a produção final de leite aumenta consideravelmente e 

com tudo isso está aumentando nossa fonte de renda. 

55 997255478 



Nome Telefone / 

email 

Função 

Cleber Cerutti 55-99902- 

0635 

Secretário da Agricultura município de Frederico Westphalen 

Dedo Verde Consultoria 

Ambiental 

55-3744-7497 Coordenação de equipe multidisciplinar para estudo e 

elaboração do projeto 

Leonir Angelo Balestreri  Empreendedor proprietário da granja 
 

 
 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Jose Alberto Panosso 

19/07/2018 


