
11

  Setor dos animais

■ ■ Venda e exposição de animais da raça holandesa
■ ■ Venda e exposição de animais da raça jersey
■ ■ Venda e exposição de ovinos
■ ■ Venda e exposição de aves exóticas e ornamentais de raça 
pura que deram origem às linhagens comerciais, tanto de 
postura como de corte
■ ■ Manejo sanitário e boas práticas de ordenha – Emater/
RS-Ascar
■ ■ Sistema de irrigação em pastagens e piqueteamento com 
cerca elétrica – Emater/RS-Ascar
■ ■ Sistema intensivo de produção de ovinos sob pastoreio 
rotativo com suplementação –Emater/RS-Ascar
■ ■ Áreas demonstrativas de forrageiras para bovinocultura de 
leite – Emater/RS-Ascar
■ ■ Tratamento químico da cana-de-açúcar e do bagaço – Ufrgs
■ ■ Elaboração de blocos multinutricionais e suplemento 
proteico energético – Ufrgs
■ ■ Raiz e folha de mandioca na elaboração de silagem – Ufrgs
■ ■ Suplementação de ovelhas e cordeiros (creep-feeding) – Ufrgs
■ ■ Torta de girassol na elaboração de silagem e no 
balanceamento de rações para ruminantes
■ ■ Sistema visual para controlar parasitas em ovinos – Ufrgs
■ ■ Palestras sobre alimentação de gado leiteiro – Ufrgs
■ ■ Biodigestor: Produção de biogás a partir de dejetos de 
bovinos –  Univates e APR Ind Máquinas Ltda.

  Dinâmica de máquinas

■ ■ Prêmio Afubra/Nimeq de Inovação Tecnológica em 
Máquinas Agrícolas para Agricultura Familiar
■ ■ Demonstração de tratores, plantadeiras, cultivadores, 
pulverizadores, ensiladeiras e implementos de tração animal

  Espaço Cultural

■ ■ V Mostra Científica Sul Brasileira Verde é Vida
■ ■ Apresentações artísticas
■ ■ Institucional Verde é Vida
■ ■ Mutualidade da Afubra
■ ■ Ervateira
■ ■ Mostra cultural da influência da colonização italiana na 
formação do Rio Grande do Sul

  Emater

■ ■ Horta agroecológica; cultivo hidropônico e em substrato 
em estufa de hortaliças e morango; plantas alimentícias 
não convencionais; apicultura (abelha sem ferrão); cadeia 
produtiva do carvão vegetal; fruticultura; bovinocultura 
de leite (oficinas sobre prática e higiene na ordenha, e 
pastagens); cooperativismo; cisterna para armazenagem 
da água da chuva; segurança alimentar com apresentação 
de práticas na cozinha demonstrativa (culinária italiana), 
turismo rural; piscicultura com apresentação de várias 
práticas como introdução de alevinos e despesca; manejo 
do solo com plantas de cobertura; irrigação em diversos 
sistemas de produção (hortas, lavouras, pastagens); secagem, 
armazenagem e classificação de grãos; agroindústria familiar; 
artesanato rural, nos recursos hídricos, além da apresentação 
da cadeia produtiva de ovinos, com demonstração de criação 
de animais em sistema de integração com fruticultura; 
demonstração de cortes e aproveitamento da carne (ovinos, 
suíno, aves e bovino).

  Embrapa

■ ■ Agroenergia: cultivares de cana-de-açúcar, sorgo sacarino 
BRS 506 e BRS 511, girassol BRS 324
■ ■ Hortaliças: tomate BRS Serena, alho BRS Hozan
■ ■ Batata-doce: BRS Cuia, BRS Rubissol e BRS Amélia, 
incluindo também seis cultivares de batata branca lançadas 
ao mercado da batataticultura: BRS Baronesa, BRS Ana, BRS 
Clara, BRS Eliza, Macaca e BRSIPR Bel;
■ ■ Abóboras: BRS Linda e BRS Tortéi
■ ■ Feijão: BRS Notável, BRS Estilo, BRS Ametista, BRS 
Campeiro, BRS Esplendor e BRSMG Realce
■ ■ Arroz: BRS Querência, BRS Pampa e BRS Sinuelo.
■ ■ Uva: Itália, Niágara Rosada e Isabel Precoce, e resultantes 
de melhoramento genético, das uvas BRS Violeta, BRS 
Carmem e BRS Magna
■ ■ Pêssegos: BRS Regalo e BRS Fascínio, e de frutas do 
projeto Quintais Orgânicos de Frutas
■ ■ Gado leiteiro: exposição das novilhas da raça Jersey do 
Centro de Recria de Touros e Novilhas Selecionadas da Raça 
Jersey (Certon)
■ ■ Forrageiras: capim-sudão BRS Estribo, trevo-persa BRS 
Resteveiro, azevém BRS Ponteio e capim elefante-anão 

BRS Kurumi. Também serão demonstradas forragens à base 
de cereais de inverno, como trigo, triticale, aveia, cevada 
e centeio, que podem ser utilizadas com duplo propósito, 
servindo tanto ao forrageamento animal quanto à produção 
de grãos

■ ■ Espaço da Embrapa: também conta com a apresentação de 
cultivares de soja, milheto, sorgo, além de espaços dedicados 
à fixação biológica de nitrogênio e integração lavoura-
pecuária com consórcio milho-braquiária, unidade móvel de 
sombreamento, máquinas de beneficiamento de sementes e o 
projeto Avicultura Colonial

  Agroindústrias familiares

■ ■ Venda e exposição de alimentos, plantas ornamentais e 
artesanato produzidos e beneficiados pela agricultura familiar
■ ■ Caminhos da Legalização – Realização: APL VRP (Arranjos 
Produtivos Locais do Vale do Rio Pardo)

  Agroernergia

■ ■ Programa de Recolhimento de Óleo Saturado
■ ■ Usina de biodiesel
■ ■ Microdestilaria de etanol
■ ■ Lavouras demonstrativas para produção de biodiesel e etanol
■ ■ Biodigestor: demonstração de produção de biogás através 
dos dejetos de animais e compostagem de resíduos do processo

  Hortaliças

■ ■ Produção de hortaliças em estufas
■ ■ Cultivo de tomate, melancia, pepino, alface, repolho, 
abobrinha, beterraba, pimenta, melões, cenouras, rabanetes, 
cebolinhas, rúculas, berinjelas, repolho, pimentões, abóboras

  Setor Florestal

■ ■ Viveiro Florestal da Afubra: mostra e venda de mudas de 
espécies nativas e exóticas
■ ■ Serraria móvel: demonstração da serraria
■ ■ Pronaf Florestal: divulgação e orientação de 
financiamento para reflorestamento.
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