
 

5º FÓRUM ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E ÁGUA 

 

1. ABERTURA (13h30) 

Boa tarde a todos! 

Em nome da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, 

queremos dar boas-vindas a todos os participantes do 5º Fórum Estadual de 

Conservação do Solo e Água, na 21ª Expodireto Cotrijal. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

O tema da conservação do solo e água voltou ao centro das discussões quando a 

Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o ano de 2015 o ano oficial e 

internacional dos solos. No ano de 2013 a food and agriculture da ONU – FAO - 

oficializou por meio da resolução 4 de 2013, que o dia 5 de dezembro passaria a ser o dia 

mundial do solo. 

Acompanhando esta temática o Governo do Estado do Rio Grande do Sul instituiu 

por meio do decreto 52.751 de 04/12/2015, o programa estadual de conservação do solo e 

água no Estado. Este programa tem como foco unir esforços de entidades públicas e 

privadas que compõe o GRUPO GESTOR do programa para juntas caminhar rumo a 

uma maior conservação dos recursos naturais solo e água. 

A realização deste evento é do GRUPO GESTOR do programa estadual da 

conservação do solo e água. Especialmente da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária 

e Desenvolvimento Rural, juntamente com a Cotrijal, Emater-RS, Embrapa, UFRGS, 

SARGS – Syngenta, CCGL TEC e Sementes Falcão. 

Contamos também com o apoio especial de entidades como a Fecoagro, Fetag, 

Farsul, Fiergs, Famurs, Brde, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi, Corsan, UFSM, 

UFPEL, Institutos Federais Farroupilhas, Universidade Federal da Fronteira Sul, 

Unipampa, Uergs, UPF, Unijui, Unicruz, Setrem, CREA-RS, Sindicatos e Sindicatos 

Rurais, Colégios Agrícolas, Sintargs, Cooperativas e Usinas Hidrelétricas. 



 

3. SAUDAÇÃO DE ABERTURA 

Convidamos para compor a mesa de abertura: 

1 - Sr. Covatti Filho - Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural,  

2 - Sr. Geraldo Sandri - Diretor Presidente da Emater 

3 – Sr. Osvaldo Vasconcellos Vieira – Chefe Geral – Embrapa Trigo 

4 – Sr. Pedro Alberto Selbach – Curso de Agronomia da UFRGS 

5 – Sr. Ivo Lessa -  Diretor Presidente as SARGS 

 

Neste momento, convidamos fazer a saudação de boas-vindas o Sr. Covatti Filho,  

 

Convidamos a fazer uso da palavra: 

 

Agradecemos a manifestação de todos e solicitamos que os componentes da mesa 

tomem seus lugares na plateia, pois dentro de instantes iniciaremos as apresentações deste 

Fórum. 

 

4. PALESTRAS 

13h45 - 4.1 - Convidamos para ministrar a palestra: Correção de acidez do solo em áreas 

de plantio direto, a Engenheira Agrônoma - Drª Amanda Posselt Martins. Que é 

engenheira agrônoma, mestre e doutora em ciência do solo pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. Atualmente é professora do departamento de solos da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, ministrando disciplinas e atuando em projetos de pesquisa 

nas áreas de química, fertilidade e conservação do solo. Sua atuação tem foco na 

compreensão da dinâmica da acidez e dos nutrientes no solo e de seu respectivo manejo, 

via calagem e adubação, em sistemas de produção de alimentos, com interpretações das 

relações entre solo, planta, animal e atmosfera, visando a eficiência no uso de insumos, 

com maior rentabilidade ao produtor rural e menor impacto ao meio ambiente. 

14h10 - 4.2 - Convidamos para ministrar a palestra: Macroporosidade biogênica: impacto 

na produtividade das culturas, o Engenheiro Agrônomo Dr. Giovani Stefane Fae. Que é 



 

Engenheiro Agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em 

ciências pela Ohio State University e doutor em agronomia pela Pennsylvania State 

University. Atualmente é analista da Embrapa Trigo. 

 

14h35 - 4.3 - Convidamos para ministrar a palestra: produzir conservando a Engenheira 

Agrônoma Fernanda Viacelli Falcão. Engenheira Agrônoma pela Universidade De Passo 

Fundo é a gerente técnica das Sementes Falcão. 

 

5. FILME INSTITUCIONAL 

Neste momento faremos a apresentação do vídeo “Agricultura Conservacionista” 

 

6. DEBATE (15h) 

Convidamos os palestrantes para compor a mesa e o Sr. Pedro Selbach, para mediar 

o debate das temáticas apresentadas. 

Quem tiver alguma colocação aos palestrantes, pode levantar a mão para 

alcançarmos o microfone. 

 

7. ENCERRAMENTO 15h25) 

Encerrando o 5º Fórum Estadual de Conservação do Solo e Água, em nome da 

Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, gostaríamos de 

agradecer a presença de todos e todas, desejando um bom retorno aos seus lares. 

Muito obrigado e boa tarde! 


