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1. BERTOLINO DE OLIVEIRA – BAMO-E-030.10
1.1

LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE

A propriedade esta localizada no Povoado Coroados, zona rural do município de
faxinalzinho/RS, ficando a uma distancia de 10 Km do centro consumidor.
1.1.1 Perfil da Propriedade
A área total da propriedade é de 20 hectares sendo que, a principal fonte de renda
da família é a comercialização da produção de milho concentrada em 32,5% da
propriedade e com a produtividade de aproximadamente 150 sacas/ano.
A produção de leite é basicamente para a fabricação de queijo para consumo da
família.
Na tabela 1 abaixo, foi feito um breve perfil produtivo existente na propriedade.
Tabela 1 - Bertolino de Oliveira – BAMO-E-030.10
Área da Propriedade
Destinação
Qnt
% do
(ha)
Total
Área de Lavoura
6,50
32,50%

Área de Pastagem

2,00

Área de Reserva Legal 11,20
ou Mata
Área de Benfeitorias
0,30
TOTAL
20,00

Produto

Milho
Feijão
Mandioca
Abóbora
Hortaliças
10,00% Gado leiteiro

Produção
Produtividade

Destinação

150 sacas/ano
40 sacas/ano
Não determinado
Não determinado
Não determinado
20 l/dia

Comercialização
Subsistência
Subsistência
Subsistência
Subsistência
Subsistência

56,00%

-

-

-

1,50%

-

-

-
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1.1.2 Orientações da Assistência Técnica Durante a Visita
Na visita à propriedade, a assistência técnica observou as ações que poderiam ser
empregadas com o intuito de melhorar a produção e aumentar a produtividade com
os recursos existentes na propriedade. Dentre as sugestões abordadas destacam-se:
-

Fazer o melhoramento genético de seu rebanho por intermédio
de inseminação artificial, usando sêmen de alta genética das
raças Jersey e Holandês, que são raças leiteiras, e Pardo Suíço,
que é uma raça mista e rústica adequada para a região. Técnica
utilizada

para

melhorar

a

qualidade

do

rebanho

e,

conseqüentemente, aumentar a produção de leite;
-

Fazer o planejamento da rotatividade do uso das pastagens,
colocando piquetes para divisão destas;

-

Fazer a rotação das culturas. Esta prática visa diminuir a
incidência de doenças, aumentando a produção com menor
custo;

-

Fazer o coroamento das frutíferas. Técnica de retirada das ervas
daninhas que crescem junto às mudas de frutíferas deixando-as
mais fracas e suscetíveis a doenças.
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1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Lavoura de subsistência – abóbora

Animais existente na propriedade

Parte da colheita de milho
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2 OSMAR DA SILVA OSÓRIO – BAMO-D-015-3
2.1

LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE

A propriedade esta localizada na linha Tope da Serra, zona rural do município de
Faxinalzinho/ RS, ficando a uma distancia de 6 Km do centro consumidor.
2.1.1 Perfil da Propriedade
A área total da propriedade é de 6,50 hectares, sendo que a principal fonte de renda
da família é a produção de leite para comercialização, que está concentrada em 69%
do total da área da propriedade.
Na tabela 2 abaixo, foi feito um breve perfil produtivo existente na
propriedade.
Tabela 2 - Osmar da Silva Osório – BAMO-D-015-3
Área da Propriedade
Destinação
Qnt
% do
Total
Área de Lavoura
1,5 ha
23%

Área de Pastagem

4,5 ha

69%

Área de Reserva Legal 0,3 ha
ou Mata
Área de Benfeitorias 0,2 ha
TOTAL
6,5 ha

5%
3%

Produto

Produção
Produtividade

Milho

50 sacas/ano

-

-

Destinação

Comercialização e
Silagem para
animais
Mandioca, Não determinado
Subsistência
abóbora,
feijão e
hortaliças
Aveia de Não determinado Alimentação dos
Verão
animais
Gado
130 l/dia
Comercialização
Leiteiro
-
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2.1.2 Orientações da Assistência Técnica Durante a Visita
Durante a visita técnica realizada na propriedade, foram analisadas as condições da
área produtiva e observados pontos de melhoria. Com base nos dados coletados, o
técnico da DSA fez as seguintes considerações:
-

Plantar mais muda de frutíferas. Não se esquecendo de fazer o
coroamento ou “capina” das ervas daninhas que crescem em
torno da muda;

-

Fazer a análise do solo para a correção da acidez e adequada
adubação;

-

Diversificar as culturas de subsistência existentes, introduzindo o
cultivo de hortaliças, batata e mandioca ;

-

Fazer a devolução das embalagens usadas e limpas de
agrotóxico ao fornecedor do produto, evitando a contaminação do
meio ambiente e atendendo à legislação federal;

-

Aplicar uréia e adubo ou fazer uma adubação orgânica nas áreas
de batata doce e mandioca, para ter um melhor desenvolvimento
conseqüentemente produzindo mais.

-

Guardar as ramas de mandioca para o próximo plantio;

-

Desverminar os bezerros para ter um melhor aproveitamento na
alimentação.
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2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Bezerros a serem desverminados

Área de Pastagem

Área de Benfeitoria - Residência da Família
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Área de Lavoura - cultivo de mandioca para subsistência

Gado de produção de leite - principal sustento da família

Sal mineral introduzido na alimentação do gado
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3 ALÍRIO DOS SANTOS – BAMO-E-3
3.1

LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE

A propriedade esta localizada na linha Cachoeira Alta, zona rural do município de
Trindade do Sul/ RS, ficando a uma distancia de 15 Km do centro consumidor.
3.1.1 Perfil da Propriedade
A área total da propriedade é de 6 hectares sendo que, a principal fonte de renda da
família é o arrendamento a terceiros de 3 ha da área agricultável concentrada em
50% da propriedade. A produção de milho, hortaliças, leite e frutas são para
subsistência da família.
Na tabela 3 abaixo, foi feito um breve perfil produtivo existente na propriedade.
Tabela 3 - Alírio dos Santos – BAMO-E-3
Área da Propriedade
Destinação
Qnt
% do
(ha)
Total
Área de Lavoura
1,00
16,67%

Produto

Produção
Produtividade

Milho

60 sacas/ano

Destinação

Complementação
alimentar dos
animais da
propriedade
Batata-doce, Não determinada
Subsistência
feijão,
mandioca
Pomar
Não determinada
Subsistência
Gado leiteiro
10 l/dia
Subsistência
-

Área de Pastagem
Área de Reserva Legal
ou Mata
Área de Arrendamento
a Terceiros

1,00
0,70

16,67%
11,67%

3,00

50,00%

-

-

Complementação na
renda familiar

Área de Benfeitorias
TOTAL

0,30
6,00

5,00%

-

-

-
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3.1.2 Orientações da Assistência Técnica Durante a Visita
Durante a visita foram observados pontos de melhoria a serem indicados ao produtor
visando prevenir problemas, diminuir os custos e aumentar a produtividade. Com
base nas análises foram dadas as seguintes orientações:
-

Fazer a devolução das embalagens de agrotóxico, usadas e
limpas, ao fornecedor do produto evitando a contaminação do
meio ambiente e atendendo à legislação federal;

-

Aumentar

a

plantação

de

árvores

frutíferas

visando

a

comercialização do excedente da produção para complementar a
renda familiar;
-

Fazer a análise do solo para a correção da acidez e adequada
adubação;

-

Fazer um melhor planejamento e aproveitamento das pastagens
de inverno, colocando piquetes para rodízio nas áreas de
pastagem e plantando aveia e azevem consorciado, para
complementação da alimentação dos animais;

-

Fazer o melhoramento genético de seu rebanho por intermédio
de inseminação artificial, usando sêmen de alta genética. Técnica
utilizada

para

melhorar

a

qualidade

do

rebanho

e,

conseqüentemente, aumentar a produção de leite;
-

Aumentar e diversificar o plantio de hortaliças para subsistência
da família. O excedente da produção poderá ser comercializado,
aumentando a renda familiar;

-

Implantar um sistema de esgoto sanitário nas benfeitorias da
propriedade;
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3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Área de Pastagem - potreiro e bovinos

Bovinos

Bovinos
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4 EVERALDO DA SILVA - BAMO-D-017
4.1

LOCALIZAÇÃO DA PRPRIEDADE

A propriedade esta localizada na Linha Via Erexim, zona rural do município de
Nonoai/RS, ficando a uma distancia de 04 Km do centro consumidor.
4.1.1 Perfil da Propriedade
A área total da propriedade é de 4,50 ha sendo que, a principal fonte de renda da
família é a comercialização da soja produzida, que se concentra em 44,44% e da
área total e tem uma produtividade de 100 sacas/ano.
Tanto o cultivo da soja quanto o do milho é realizado no verão. Durante o inverno,
estas culturas são substituídas pela lavoura de aveia preta, utilizada na alimentação
do gado leiteiro.
Na tabela 4 abaixo, foi feito um breve perfil produtivo existente na propriedade.
Tabela 4 - Everaldo da Silva - BAMO-D-017
Área da Propriedade
Destinação
Qnt
% do
(ha)
Total
Área de Lavoura
2,00
44,44%

Produto
Soja
Milho

Batata,
mandioca,
amendoim
e hortaliças
Área de Pastagem

0,50

11,11%

Área de Reserva Legal
ou Mata
Área de Benfeitorias
TOTAL

1,70
0,30
4,50

Produção
Produtividade

Destinação

120 sacas/ano
Comercialização
110 sacas/ano Complementação da
alimentação dos
animais
Não determinado
Subsistência

20 l/dia

Subsistência

37,78%

Gado
leiteiro
-

-

-

6,67%

-

-

-
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4.1.2 Orientações da Assistência Técnica durante a Visita
Durante a visita foram observados pontos de melhoria a serem apontados ao
produtor visando prevenir problemas, diminuir os custos e aumentar a produtividade.
Com base nas análises foram dadas as seguintes orientações:
-

Aumentar a produção do pomar, plantando mais muda de
árvores frutíferas visando à comercialização do excedente da
produção para complementar a renda familiar;

-

Fazer a análise do solo para a correção da acidez e adequada
adubação;

-

Fazer o planejamento do rodízio das pastagens, utilizando
piquetes para separar as áreas;

-

Melhorar as condições dos bebedouros de água dos animais
construindo novos com tijolos ou utilizando tambores de plástico.
Esta ação visa prevenir doenças contraídas através de água suja
e contaminada;

-

Adubar a pastagem de inverno (aveia Preta) para ter um melhor
desenvolvimento.
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4.1.3 REGISTRO FOTOGRAFICO

Criação de suínos

Criação de ovelhas

Horta
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Plantação de repolho

Produção de aves para subsistência

Produção de suínos para subsistência
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5 RECIEL TELES DOS SANTOS- BAMO- E-038

5.1

LOCALIZAÇÃO DA PRPRIEDADE

A propriedade esta localizada na Linha Invernada Secca, zona rural do município de
Nonoai/RS, ficando a uma distancia de 07 Km do centro consumidor.
5.1.1 Perfil da Propriedade
A área total da propriedade é de 7,20 hectares.
Na tabela 5 abaixo, foi feito um breve perfil produtivo existente na propriedade.

Tabela 5– Reciel Teles dos Santos – BAMO-E-038
Área da Propriedade
Destinação
Qnt
% do
(ha)
Total
Área de Lavoura
3,00
41,66%

Produto

Produção
Produtividade

Milho

120 sacas/ano

Soja

Destinação

Comercialização /
Complementação
alimentar dos
animais
110,00 sacas/ano Comercialização

Área de Pastagem

2,00

27,77% Gado leiteiro 20,00 litros/dia

Área de Reserva Legal
ou Mata
Área de Benfeitorias
TOTAL

2,00

27,77%

-

-

-

0,20
7,20

2,77%

-

-

-

5.1.2 Orientações da Assistência Técnica durante a Visita
Durante a visita foram observados pontos de melhoria que foram apontados ao
produtor visando prevenir problemas, diminuir os custos e aumentar a produtividade.
Com base nas análises foram dadas as seguintes orientações:
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-

Vacinar o gado contra carbúnculo como medida preventiva;

-

Fazer exames de brucelose e tuberculose nos animais da
propriedade;

-

Implantar hortaliças para a subsistência conseqüentemente
melhorando a saúde;

-

Retirar a embalagem plástica das frutíferas que plantou na
propriedade para ter um melhor desenvolvimento;

-

Adubar a pastagem de inverno (aveia Preta) para ter um melhor
desenvolvimento.

-

Cobrir as ramas de mandioca com palha da para não houver um
ressecamento da mesma.
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5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Plantação de batata doce

Área de Pastagens – Aveia Preta
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Ramas de mandioca armazenadas

Canteiro de alface
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