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Apresentação 

 

               O Relatório de Atividades da EMATER-RIO (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro) tem o propósito de destacar as linhas mais 

importantes de atuação com os respectivos resultados alcançados. 

 

Vinculada à SEAPEC (Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de 

Janeiro), a EMATER-RIO desenvolve suas ações com vistas a proporcionar ampliação da 

cidadania, fortalecimento da Agricultura Familiar e promoção do desenvolvimento rural, 

sendo seu planejamento anual realizado de forma participativa junto com o público 

beneficiado (Planejamento Comunitário Participativo – PCP) e a execução das ações 

através de Métodos e Técnicas de ATER aplicados. 

 

Entre os amparos legais que instrumentalizam os serviços de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER), citamos a Constituição do Estado do Rio de Janeiro (Capítulo VI – Da 

Política Agrícola, Art. 254 – Inciso I). 

 

Como expressão da consolidação da Política Nacional de ATER, foi aprovada e 

sancionada a Lei 12.188/2010, conhecida como Lei de ATER. 

 

No Estado do Rio de Janeiro a EMATER-RIO teve participação importante na 

mobilização, organização e sistematização do processo de construção do Programa Estadual 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (PEATER-RJ), homologado pelo Conselho Estadual 

de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRUS-RJ) como Programa Oficial do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

No ano de 2011, o fortalecimento de parcerias com entidades internacionais, 

federais, estaduais, municipais, e entidades representativas das comunidades rurais e do 

setor privado, teve continuidade. 

 

Em nível internacional, a parceria com o Banco Mundial deve ser ressaltada 

através do Programa Rio Rural, cuja área de atuação abrange todas as regiões do Estado 
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do Rio de Janeiro e que tem na Incubadora Rural Sustentável da EMATER-RIO (IRS) 

uma sistemática moderna de trabalho para organização comunitária. 

 

Os convênios com a União, através dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome (MDS), também merecem 

destaque na busca pelo fortalecimento da agricultura familiar em bases agroecológicas e de 

fomento a sistemas locais de produção e abastecimento de alimentos. 

 

Em nível estadual, ressaltamos o Programa ESTRADAS DA PRODUÇÃO e o 

incentivo ao desenvolvimento agropecuário, por intermédio do Programa Estadual de 

Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE), nas atividades de Pecuária de Leite – RIO 

LEITE (Rio Genética), Olericultura – CULTIVAR ORGÂNICO, Fruticultura – FRUTIFICAR, 

Agroindústria – PROSPERAR, e Floricultura – FLORESCER, sendo o Crédito Rural um 

importante instrumento de incentivo tanto com recursos estaduais, como no PEFATE, como 

através de recursos federais disponíveis em programas nacionais, como o PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e Crédito 

Fundiário (PNCF). 

 

Em nível municipal, os Convênios com as prefeituras municipais são instrumentos 

importantes para integração das políticas públicas e apoio ao desenvolvimento local.  

Através de sua efetiva presença no campo, atuando de forma descentralizada nos 

92 municípios do Estado, com 72 escritórios locais (municipais) e com equipe multi e 

interdisciplinar, a EMATER-RIO tem papel importante junto aos Agricultores Familiares no 

acesso destes às políticas públicas, destacando o PRONAF, o Programa de Aquisição de 

Alimentos – PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE (inseridos entre os 

Projetos Sociais e de Segurança Alimentar trabalhados pela empresa) e os Programas 

do Governo do Estado (ressaltando o RIO HORTI, RIO FLORESTA, além do PEFATE, já 

citado). 

 

Também apresentamos neste relato resumido, as ações e resultados alcançados 

junto às principais atividades de criações de Pequenos e Médios Animais. 
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As ações e atividades de assistência técnica e extensão rural desenvolvidas 

registraram 138.878 atendimentos a um público de 37.135 agricultores, organizações de 

produtores, entidades representativas do setor agropecuário e instituições de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) comum a todos os 

programas e projetos contribuíram para uma participação cidadã e o protagonismo dos 

agricultores. Em 2011, estas ações foram representativas, conforme demonstradas no quadro 

a seguir: 

 

ATER Comum a Todos os Projetos 

Indicador Físico Tecnológico 

Resultados Alcançados 

Unidade de Medida Quantidade 

Abrangência das Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural   

Público Geral Atendido por Programa em 2011 

Programa Nº Total de Atendimentos  

ATER Comum a Todos os Programas 54.201 

Cereais e Outras Culturas 798 

Cultivar Orgânico 946 

Engenharia Rural 135 

Florescer 475 

Frutificar 4.325 

Multiplicar 1.183 

Outras Criações 1.107 

Prosperar 771 

Rio Agroenergia 420 

Rio Café 1.391 

Rio Carne 2.016 

Rio Floresta 1.850 

Rio Horti 8.261 

Rio Leite 21.216 

Rio Peixe 1.228 

Rio Rural 26.447 

Sociais 8.210 

Terra Legal / Crédito Fundiário 1.318 
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Ação em Rede Beneficiários 25.004 

Acesso SPG (Sistema Participativo Garantia) Beneficiários 468 

Ações de Associativismo e Cooperativismo Beneficiários 65.305 

Administração Rural - Atividade Agrícola e Pecuária Beneficiários 5.445 

Agricultor Certificado Beneficiários 190 

Agroindústria Inserida Mercado Institucional Unidade 16 

Apoio à Certificação Beneficiários 6.240 

Apoio à Eventos de Comercialização Beneficiários 8.889 

Apoio ao Mercado Justo e Solidário Beneficiários 98 

Apoio ao Programa Aquisição de Alimentos Beneficiários 8.302 

Apoio Mercado e Gestão Beneficiários 15.855 

Assist. Dirigentes Instituição/Agricultor Beneficiários 8.271 

Atestado Produtor Rural Unidade 3.235 

Boletim de Produção Unidade 848 

Cadastramento Documentos e Registros Diversos Unidade 32.450 

Capacitação Associativismo e Cooperativismo Beneficiários 311 

Capacitação de Conselheiros Beneficiários 238 

Capacitação Dirigentes Instituição dos Agricultores Beneficiários 1.195 

Comercialização de Produtos em Geral Beneficiários 9.886 

Declaração de Aptidão (PRONAF) Unidade 6.367 

Empreendimento Beneficiado em Rede Unidade 199 

Gestão da Organização Beneficiários 17.733 

Apoio a Grupos Incubados (Formais e Informais) Unidade 608 

Implantação Feira Local Agricultura Familiar Beneficiários 1.943 

Inclusão no Mercado Beneficiários 354 

Melhoria Processo Embalagem Beneficiários 18.256 

Participação em CMDRS Beneficiários 15.528 

Participação Feira Estadual/Nacional Agricultura 

Familiar 

Beneficiários 

46 

Sistematização de Experiências  N° Grupos Interesse  231 

Supervisão de Crédito Unidade 1.683 

União Associação/Cooperativa na Entrega Produtos Unidade 1.536 

Vistoria de PROAGRO Realizada Unidade 280 

 

 

Planejamento Comunitário Participativo – PCP 

 

O Planejamento Comunitário Participativo é um processo educativo que implica na 
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autonomia de cada comunidade em escolher o seu próprio caminho, considerando suas 

características, especificidades, experiências e conhecimentos. Mediante ação articulada e 

integrada, extensionistas, instituições públicas envolvidas, lideranças e representações dos 

agricultores, discutem e avaliam os problemas prioritários das comunidades rurais, 

propiciando a tomada de decisão sobre as ações a realizar e os rumos a seguir. Este processo 

é fundamental para a elaboração dos Planos de Trabalho que irão nortear a ação 

extensionista visando o acesso às Políticas Públicas para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades rurais, inseridas nas microbacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro.  

 

O Planejamento é dinâmico e flexível, pois, na medida em que surge a 

necessidade de mudança ou situação de emergência, o Extensionista é demandado a rever o 

seu Plano de Trabalho para atender a comunidade. O Plano Anual de Trabalho (PAT) do 

Extensionista registra os programas, projetos e metas planejadas. As demandas para o 

atendimento de ações não planejadas são registradas no Relatório do Extensionista – Ações 

Desenvolvidas e Resultados Alcançados (REAR). O REAR, elaborado mensalmente, permite o 

acompanhamento e monitoramento das ações e resultados alcançados, demonstrando a 

efetividade da ATER para o fortalecimento e consolidação da Agricultura Familiar no Estado.  

 

Em 2011, o Planejamento foi executado com o auxílio de técnicas e procedimentos 

metodológicos apropriados, permitindo o acompanhamento e avaliação do público 

beneficiário, no alcance dos objetivos e metas previstas nos Planos de Trabalho. Além disso, 

a Extensão Rural do Estado demonstrou sua efetividade no campo quando fomos 

surpreendidos pela catástrofe climática ocorrida no início do ano, demandando ações 

emergenciais em diversos municípios e comunidades rurais, especialmente nas Regiões 

Serrana e Sul. Após um ano de intenso trabalho, é possível constatar o renascimento da 

agricultura nos municípios atingidos.  

 

 

Métodos e Técnicas de Assistência Técnica e Extensão Rural  

A ação extensionista está baseada em pedagogias e metodologias participativas 

associadas à formação para a autonomia, autogestão, cidadania e transformação social.  O 

Extensionista é um agente facilitador do processo de aprendizagem, que se utiliza de 
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procedimentos e técnicas planejadas e executadas em conjunto com o público alvo, numa 

ação educativa que busca valorizar e integrar o conhecimento técnico, o saber popular, as 

experiências e conhecimentos dos agricultores, contribuindo para as mudanças essenciais 

que possam garantir as melhorias almejadas pelas comunidades rurais e os beneficiários 

diretos e indiretos.  

Na medida em que as Políticas Públicas para a Agricultura Familiar se consolidam 

em resposta às demandas da sociedade, evidencia-se a necessidade de capacitação e 

formação dos agricultores. Da mesma forma, aumenta a necessidade de dispormos de 

equipes técnicas capacitadas para o atendimento efetivo das demandas encaminhadas ao 

Governo.   

Em 2011, foram aplicadas 44.468 técnicas e métodos de ATER para um público 

total de 138.878 participantes, conforme demonstrado na Tabela abaixo. 

Métodos e Técnicas de ATER aplicados em 2011 

Métodos 

Abrangência 

Nº de Métodos Nº de Participantes 

Atendimento Individual (Visitas/Contatos/Atendimentos no Escritório) 39.521 64.199 

Aulas/Reuniões/Palestras 2.780 39.116 

Campanhas 125 3.194 

Concursos 57 834 

Cursos/Treinamentos/Capacitações 182 2.927 

Dias de Campo 26 950 

Dias Especiais 46 1.286 

Demonstração Individual 397 549 

Demonstrações de Resultados 132 2.421 

Demonstração de Métodos 315 1.118 

Encontros 86 3.889 

Excursões 286 2.175 

Exposições 56 5.057 

Feiras 87 7.663 

Grupo de Trabalho 186 1.458 

Propriedades Demonstrativas 17 174 

Semana 6 1.164 

Seminários 12 391 

Unidades Demonstrativas 134 258 

Unidades de Observação 17 55 

 

 

Convênios com a União 
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Em 2011 a Empresa respondia por três convênios com o Governo Federal: dois 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA e um com o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS.  

 

Mediante o convênio MDA nº 701257/2008, que visa à prestação dos serviços de 

assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares, foram concluídos 

pagamentos pendentes relativos à aplicação da 1ª parcela, apresentada a Prestação de 

Contas Parcial no Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) e solicitada a 

liberação da 2ª parcela.  Embora tenhamos recebido ofício do MDA informando a aprovação 

da citada prestação de contas, a existência de bloqueios judiciais na conta corrente do 

convênio impediram a liberação da 2ª parcela e continuidade dos investimentos previstos 

para o referido ano.  

 

O convênio MDA nº 156/2007 objetivando a qualificação e a ampliação dos 

serviços de assistência técnica e extensão rural teve a execução paralisada em função de 

dificuldades encontradas para o cumprimento de alguns itens, em especial os referentes a 

obras de reforma de Centros de Treinamento que não estavam adequadamente descritos. 

Para resolver os entraves que vinham dificultando a aplicação dos recursos foi proposto o 

remanejamento de recursos e a modificação da Memória de Cálculo. A aprovação da 

proposta de remanejamento levou todo o ano de 2011 tendo sido aprovada apenas em 

fevereiro de 2012. Por esta razão o citado convênio ficou praticamente sem execução em 

2011. Obtivemos resultados apenas em atividades implantadas anteriormente cujo 

atendimento dos beneficiários é gradual, como no caso das Feiras da Agricultura Familiar 

realizadas com as 50 barracas compradas com recursos do convênio em 2009. Em 2011 

foram beneficiados 782 agricultores familiares. Também foram realizados dois cursos de 

Agroecologia beneficiando 32 agricultores familiares.  

  

Com relação ao convênio MDS nº 198/2009-SESAN, visando o apoio ao 

fortalecimento dos sistemas locais de produção e abastecimento de alimentos, foram 

adquiridas 87 barracas de feira, 50 balanças digitais e 1 caminhão de 4 toneladas, 

beneficiando 105 agricultores familiares.  
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Além dos convênios a empresa responde pelo Contrato de Repasse nº 0286290-

40/2009/MDA/CAIXA objetivando a construção do Espaço do Agricultor Familiar para a 

melhoria da prestação de serviços de ATER aos agricultores familiares do Território Norte 

Fluminense. Não foi possível iniciar a execução da obra em decorrência da necessidade de 

atender exigência da Caixa Econômica Federal relativa ao Registro do Termo de Cessão do 

Imóvel. A diferença existente entre as dimensões da área registrada em cartório e na 

prefeitura tornaram o processo de registro bastante moroso, pois dependeram da elaboração 

de nova planta do imóvel e da assinatura de todos os confrontantes. Este impedimento só foi 

vencido no início do ano de 2012.  

 

 

Crédito Rural e Crédito Fundiário 

 

Segundo dados do Banco Central do Brasil, no Estado do Rio de janeiro em 2011, 

foram contratados 12.221 financiamentos de custeio, investimento e comercialização  

agrícola e pecuária, no valor total de 227 milhões liberados, via crédito rural. 

 

Somente no âmbito do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), 

foram contratadas 9.604 operações de custeio e investimento agrícola e pecuário, 

disponibilizando mais de 72 milhões de reais para os agricultores familiares do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

A EMATER-RIO investiu na capacitação de seu corpo técnico em crédito rural. 

Foram treinados 125 extensionistas no Centro do Treinamento de Italva (CENTERJ). O 

objetivo do treinamento foi preparar os profissionais para melhor atender aos produtores na 

elaboração e acompanhamento da implantação dos projetos de crédito rural no Estado. O 

nivelamento e atualização dos extensionistas da EMATER-RIO foi feito por técnicos da 

SEAPEC, Banco do Brasil e da própria Empresa. 

Durante o ano de 2011, a extensão rural fluminense atuou junto à Unidade 

Técnica Estadual (UTE) na divulgação e elaboração de propostas de crédito fundiário em 

todo o Estado. De acordo com informações prestadas pela UTE/RJ, foram contratadas 47 
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propostas de crédito fundiário em 2011, além da elaboração de 19 propostas enviadas ao 

agente financeiro para análise. Foram contratados financiamentos em oito municípios (São 

Fidelis, Barra Mansa, B.J.Itabapoana, Porciúncula, Stª Mª Madalena, Friburgo, Itaperuna e 

Laje do Muriaé), no total de R$ 1.973.050,00, possibilitando que 47 famílias adquirissem 

terras para uso agrícola em 293,78 ha. 

 

Além disso, foram realizadas 237 visitas de acompanhamento e supervisão em 

beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (200) e Banco da Terra (37).  

 

Desenvolvimento do Crédito Fundiário 

Indicador Físico Tecnológico Abrangência 

Projeto PNCF Elaborado 66 Projetos 

Projeto PNCF Contratado 47 Projetos 

Área Total Financiada 293,78 ha 

Valor Total Financiado R$ 1.973.050,00 

Supervisões Realizadas 237 Supervisões 

Projetos Regularizados 35 Projetos e 115 Beneficiários 

Projeto PRONAF A contratado/elaborado 69 Beneficiários 

Valor Financiado via PRONAF R$ 816.142,00 

 

 

Rio Rural 

              

A EMATER-RIO é principal executora do Programa de Desenvolvimento Rural 

Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro – Rio Rural. O 

Programa teve início nas Regiões Norte e Noroeste, e em 2011 foi estendido para as regiões 

Centro, Sul e Serrana, totalizando a identificação e classificação de 453 microbacias 

distribuídas em 59 municípios do Estado. Atualmente estão sendo trabalhados 154 

microbacias hidrográficas. Há previsão de ampliação do trabalho em mais 200 microbacias 

para o ano de 2012. 

O Rio Rural, com recursos financiados junto ao Global Enviroment Facility - GEF e 

ao Banco Mundial - BIRD busca promover o desenvolvimento sustentável do setor rural e a 

diminuição das ameaças ao meio ambiente, através da adequação dos sistemas produtivos e 

do apoio a atividades visando elevar a produtividade e a competitividade da agricultura 
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familiar. 

 

Através dos Escritórios Locais, nossas equipes técnicas atuam nas fases de 

sensibilização das Comunidades e planejamento das microbacias hidrográficas. Nesta fase 

são apresentados os princípios e propostas do Programa, com o objetivo de se obter adesão 

de todos os atores envolvidos, de modo a comprometê-los com os trabalhos. Feito isso, as 

equipes técnicas iniciam os trabalhos de planejamento, com formação dos Comitês Gestores, 

realização dos levantamentos para a elaboração dos diagnósticos rurais e Planos Executivos 

das Microbacias Hidrográficas.   

 

Nas 154 microbacias hidrográficas trabalhadas, a EMATER-RIO, por intermédio de 

técnicas e métodos participativos, desenvolveu atividades educativas em atendimento às 

demandas de trabalho contidas nos 134 diagnósticos rurais participativos e nos 109 planos 

executivos das microbacias hidrográficas, elaborados pela Empresa.  Em 2011, a abrangência 

deste trabalho resultou na realização de 3.645 métodos de ATER, envolvendo a participação 

de 8.299 beneficiários.  

 

A EMATER-RIO, como executora  do Programa Rio Rural, realizou o trabalho de 

assessoria à formação, acompanhamento e monitoramento dos Comitês Gestores das 

Microbacias Hidrográficas. Em 2011, as equipes técnicas atuaram na formação de 76 Comitês 

Gestores das Microbacias Hidrográficas (COGEM's), que hoje totalizam 132 Comitês.  O 

assessoramento da EMATER-RIO aos COGEM'S tem contribuído para facilitar a organização e 

a gestão comunitária do Programa Rio Rural, que é executada pela participação dos 

beneficiários do Programa nesses Comitês Gestores. “Os Comitês Gestores de Microbacias 

demandam e impulsionam maior autonomia e uma organização comunitária fortalecida, 

fundamentados em princípios da autogestão e cidadania.”  (Heliodora, at all, 2008). Por 

intermédio desses espaços sociais, as lideranças e representantes das microbacias 

hidrográficas, de forma participativa, discutem todas as atividades relativas à implantação e 

execução dos projetos com incentivo financeiro para promover o desenvolvimento nas áreas 

econômica, ambiental, social  e cultural das comunidades rurais.  

 

Em 2011, a EMATER-RIO também se destacou na etapa de execução de projetos 

individuais e coletivos para a diversificação e desenvolvimento agrosocioambiental, tais como 
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Pastoreio Rotacionado, Proteção de Nascentes, Kit Galinha Caipira, Adubação Orgânica, 

Isolamento de Áreas de Recarga e Cana Forrageira.  No total dos projetos individuais e 

coletivos foram beneficiadas 44.961 pessoas nos 59 municípios beneficiados pelo Programa.  

 

 No início do ano de 2011, a EMATER-RIO na atribuição de executar o Programa 

Rio Rural, teve uma atuação de fundamental importância no atendimento aos agricultores 

vitimados pelas chuvas ocorridas na Região Serrana e Sul, beneficiando 1.417 famílias com 

1.456 subprojetos produtivos, com incentivos da ordem de R$ 11.264.378,88 - recursos do 

RIO RURAL BIRD EMERGENCIAL para o Crédito Emergencial.  

 

A ação emergencial está permitindo a gradativa superação dos problemas das 

famílias de agricultores, com a reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas, com a 

retomada da produção agrícola e o restabelecimento da rotina da vida, em suas 

comunidades. 

 

 

Incubadora Rural Sustentável da EMATER-RIO – IRS- EMATER-

RIO 

 

              “Sistemática moderna de trabalho para a organização comunitária, articulando 

simultaneamente aspectos ambiental, administrativo, econômico, social, cultural e 

organizacional.”  

 

A incubadora é composta por equipes de profissionais de caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar da Emater-Rio, que atuam nas áreas rurais junto aos grupos de interesses de 

caráter produtivo ou não, visando desenvolver a organização social e econômica, 

contribuindo para a inclusão social e a autogestão comunitária.  

Seu objetivo é apoiar e acompanhar o processo participativo dos Grupos de 

Interesse na construção de um Projeto Associativo.  Encontram-se em fase de consolidação, 

43 grupos formais e informais de agricultores e de empreendimentos rurais, em todo o 

Estado, além dos 231 grupos de identidade e interesse para o desenvolvimento de projetos 

produtivos nas áreas econômicas, ambiental, social e cultural. 
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As regiões Norte e Noroeste demonstram avanços na organização comunitária, 

sobretudo na estruturação dos Comitês Gestores das Microbacias, responsáveis pelo 

planejamento, gestão e acompanhamento dos subprojetos incentivados pelo Programa RIO 

RURAL. 

 

Nas regiões Centro, Sul e Serrana do estado, já foram identificados grupos de 

interesse e está sendo iniciado o processo de construção do projeto associativo na 

perspectiva da autogestão comunitária.   

 

 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF 

 

O surgimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

PRONAF, em 1996, possibilitou um novo cenário de apoio por parte do governo federal para 

o atendimento das demandas da agricultura familiar em todo o país, viabilizando linhas de 

créditos específicas à diversidade do seu público. Em 1997 com a instituição do PRONAF 

Infraestrutura, disponibilizando recursos para apoiar a infraestrutura dos municípios, que em 

2003 passou a ser fundamental para apoiar o desenvolvimento de uma política territorial. 

Esta estratégia de território propiciou um novo debate sobre as possíveis alternativas para o 

desenvolvimento rural sustentável, abordando questões relacionadas à diversidade social, 

econômica e ambiental das diversas regiões e territórios do Brasil. No Estado do Rio de 

Janeiro, o financiamento direto do PRONAF para o público da agricultura familiar e a 

assistência técnica e extensão rural tem dando o suporte significativo para a dinamização dos 

processos produtivos, movimentando a economia local com benefícios diretos e indiretos em 

todo o Estado. 

 

A EMATER-RIO, mediante Convênios e Contratos com o Governo Federal, conseguiu 

alcançar resultados relevantes com a recomposição de sua frota de veículos, aquisição de 

equipamentos de informática e de multimídia, que propiciaram a efetividade do atendimento 

junto ao público beneficiário. Além desta dotação de recursos, foram disponibilizados 
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recursos para capacitação de técnicos e beneficiários, reforçando a importância da evolução 

histórica do PRONAF para o fortalecimento da Agricultura Familiar.  Apesar de todos os 

entraves e limitações encontradas para a ampliação deste financiamento nos Estados, é fato 

que esta linha de crédito e recurso reforça a necessidade de manter e aprimorar as Políticas 

Públicas para o atendimento à Agricultura Familiar que é responsável por mais de 70% da 

produção de alimentos em todo o país.  

 

No Estado do Rio de Janeiro, os recursos do PRONAF, integrados aos demais recursos 

das Políticas Públicas do Estado, beneficiou diretamente 27.139 agricultores familiares, 

em suas diversas categorias, tais como: agricultor artesanal, mulher rural, agricultor 

assentado da reforma agrária, jovem rural, agricultor empreendedor do crédito fundiário, 

mulher assentada da reforma agrária, mulher pescadora artesanal, agricultor indígena e 

agricultor quilombola, conforme tabela a seguir.  

 

PRONAF    

Público Assistido  

Categoria Nº 

Agricultor Familiar 17.073 

Pescador Artesanal 1.280 

Mulher Rural 3.706 

Agricultor Assentado da Reforma Agrária 1.520 

Agricultora Familiar 1.257 

Jovem Rural 1.167 

Agricultor Empreendedor (Crédito Fundiário) 365 

Mulher Assentada da Reforma agrária 316 

Mulher Pescadora Artesanal 200 

Agricultor Indígena 193 

Agricultor Quilombola 62 
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Projetos Sociais e Segurança Alimentar  

 

Dentre as ações para o desenvolvimento do artesanato rural, foi trabalhada a 

capacitação/qualificação na confecção e melhoria dos produtos como alternativa de inserção 

no mercado. Ações de divulgação do artesanato em eventos como Feiras, promovem maior 

visibilidade a estes produtos, abrindo novas possibilidades de mercado. Os produtos 

carregam  diferentes expressões culturais com o aproveitamento da biodiversidade local e 

promovem a  emancipação econômica das famílias. O fortalecimento da atividade artesanal 

no meio rural passa também pela questão da organização e fortalecimento do 

associativismo, aspecto importante para sua sustentabilidade.  

   

Medidas práticas de saneamento e educação sanitária são implementadas junto à 

população rural no sentido de evitar lançamento de dejetos diretamente sobre o solo. As 

ações são preventivas visto que este hábito propicia condições favoráveis a transmissão de 

doenças. O cuidado com a água e a ingestão de água de boa qualidade requer algumas 

medidas como evitar que a água seja poluída com lixo e agrotóxicos, evitar a contaminação 

por dejetos humanos e animais, proteger o ponto de captação, etc.., temas que são 

trabalhados nas ações de ATER. 

 

As práticas alimentares saudáveis foram alvo de capacitação no sentido de 

propiciar o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos na escolha dos alimentos e em 

seu correto processamento, possibilitando seu aproveitamento integral. São ações 

consideradas estratégicas na melhoria do padrão alimentar, saúde e qualidade de vida. 

Entende-se que tanto a casa como a escola são espaços de educação alimentar e nutricional.  

A segurança alimentar das famílias rurais e dos escolares teve expressão  na atuação junto a 

esfera da produção de alimentos para autoconsumo, incentivando  criações e plantios em 

seus próprios espaços domésticos e no âmbito das escolas, reforçando, valorizando e 

respeitando sua cultura e  práticas alimentares. A disponibilidade de alimentos de boa 

qualidade tem grande impacto na qualidade de vida das famílias de agricultores, contribuindo 

para a consolidação da segurança alimentar.  

 

Nas ações em alimentação alternativa foi estimulada a utilização de cascas, talos, 
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folhas e sementes dos vegetais como forma de obter maiores valores nutritivos dos 

alimentos. 

No que diz respeito à comercialização, a empresa busca mecanismos facilitadores 

e com mais vantagens para os agricultores familiares, estimulando trabalhos cooperativos e 

associativos, promovendo feiras de produtores, compra e venda comunitárias, cursos de 

agroindústria para agregação de valor aos produtos, uso de tanques de expansão de leite 

comunitários, produção programada de hortigranjeiros, agricultura agroecológica, entre 

outras ações.  

 

No ano de 2011, a EMATER-RIO enfatizou a estratégia da venda direta aos 

consumidores, realizando mais de 100 Feiras da Agricultura Familiar, utilizando as 50 barracas 

adquiridas mediante Convênio firmado com o MDA:  Feira do Agricultor Familiar e Artesãos 

de Resende, Exposição de Produtos Agrícolas e Festa do Caqui em Trajano de Moraes;   

Mostra de Produtos Agropecuários da Agricultura Familiar em Araruama, Feiras da Agricultura 

Familiar de Saquarema, Porciúncula, Japeri e Queimados. As duas últimas consolidaram-se  

como excelentes pontos comerciais, oportunizando inclusive a participação de jovens rurais, 

sendo estruturadas com Regimento Interno, inicialmente, e, tendo crescido a necessidade de 

organização dos Agricultores e a continuidade dos eventos, motivando a fundação da AFERQ 

- Associação da Feira da Roça de Queimados. Estes eventos contaram com a participação de 

508 agricultores familiares, 250 mulheres rurais e 24 jovens rurais, totalizando 782 

agricultores familiares beneficiados com o aumento da divulgação e da visibilidade de seus 

produtos. 

Estes, evidenciaram os produtos  locais da Agricultura Familiar, chamaram a 

atenção do público consumidor para a qualidade e preço destes, despertando o interesse em 

muitos deles , de haver  continuidade, incentivando os agricultores a incrementarem sua 

produção e beneficiarem alguns produtos que contaram inclusive com o atesto da EMATER-

RIO.   

A Lei 11.947, que dispõe sobre os recursos financeiros repassados pelo FNDE – 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no âmbito do PNAE – Programa Nacional 

da Alimentação Escolar, estabelece que no mínimo 30% desses recursos deverão ser 

utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da 
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reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

 

No processo de implantação da Lei 11.947, a EMATER-RIO enquanto Entidade 

Articuladora, deu continuidade as  ações de assessoramento técnico a gestores, técnicos das 

secretarias municipais de Educação, Agricultura, Saúde e Vigilância Sanitária, representação 

dos agricultores familiares, CMDRs, em  diversos municípios do estado na operacionalização 

e entendimento dos passos para a execução da Lei e da Resolução 38.  

As equipes locais elaboraram os Projetos de Venda junto aos agricultores ao se 

candidatarem as Chamadas Públicas das Prefeituras e Governo do Estado na aquisição dos 

gêneros Alimentícios da Agricultura familiar para suas escolas. Grupos formais (Associações e 

Cooperativas) e informais de agricultores foram trabalhados para inclusão neste processo. 

 

No âmbito de ação do Governo do Estado, a EMATER-RIO atuou fortemente junto 

a Secretaria de Estado de Educação para a construção de sua Chamada Pública para sua 

Rede escolar e na capacitação dos Diretores Regionais, inserindo-os no tema Agricultura 

familiar e na efetiva operacionalização da Lei 11.947, detalhando seus procedimentos.  

 

Ainda com relação ao fortalecimento do mercado institucional, considerado uma 

das oportunidades de negócios para a agricultura familiar, os técnicos da empresa continuam 

a dar assessoria aos agricultores no fortalecimento de sua inclusão no mesmo, também via 

PAA – Programa de Aquisição de Alimentos operacionalizado pela Conab – Companhia 

Nacional de Abastecimento, desdobrando essa ação no campo na elaboração de projetos e 

planejamento da produção junto às organizações de agricultores, sobretudo na modalidade 

“Compra com Doação Simultânea” e apoio na articulação junto às instituições que vão 

receber as doações.  
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Ater ao Social 

Indicador Físico Tecnológico 
Resultados Alcançados 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação Alternativa Beneficiários 777 

Artesanato de Material Reciclado Unidade 307 

Capacitação em Artesanato Ecológico Beneficiários 2.737 

Capacitação em Alimentação Alternativa Beneficiários 2.389 

Capacitação em Plantio Hortas Domésticas Beneficiários 124 

Capacitação em Práticas Educativas Sanitárias Beneficiários 1.131 

Confecção de Artesanato com Fibras Vegetais Unidade 1.515 

Criação de Pequenos Animais Cabeça 17.109 

Desenvolvimento de Artesanato em Geral Unidade 8.580 

Implantação de Pomar Doméstico Muda 3.191 

Implantação de Horta Escolar m2 8.368 

Implantação de Horta Familiar m2 1.648 

Melhoria do Padrão Alimentar Beneficiários 1.507 

Orientação Direitos Sociais/Previdenciário Beneficiários 1.098 

Práticas de Educação Sanitária Beneficiários 5.147 

Prevenção e Controle de Doenças (vermes e 
outras) 

Beneficiários 4.615 

Uso da Água Filtrada Beneficiários 244 

 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Indicador Físico Tecnológico 
Resultados Alcançados 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação Alternativa Beneficiários 622 

Apoio a Grupos da Agricultura Familiar Beneficiários 20.757 

Cadastramento de Documentos e Registros 
Diversos 

Unidade 1.517 

Capacitação em Plantio de Hortas Domésticas Beneficiários 5.310 

Elaboração Projeto de Venda Unidade 1.348 

Implantação de Horta Familiar m2 553 

Inclusão Grupos Formais  da Agricultura Familiar Unidade 3 

Inclusão Grupos Informais da Agricultura Familiar Unidade 3.210 

Melhoria do Padrão Alimentar Beneficiários 5.615 

Práticas de Educação Sanitária Beneficiários 934 

 

 

Rio Leite 
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A cadeia de produção de leite é o segmento de maior importância no setor agropecuário do 

Estado do Rio de Janeiro, não somente por estar presente em praticamente todos os 

municípios fluminenses como também pelo número de pessoas direta e indiretamente 

envolvidas com a atividade. 

Os trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural desenvolvidos pela SEAPEC por meio 

da EMATER RIO têm como meta o aumento da produção de leite com sustentabilidade, tema 

no qual, em 2011, foram atendidos 9.519 produtores de leite.  

Neste ano, entre outras ações deu-se continuidade à implantação e assistência técnica a 150 

projetos de pastejo rotacionado e 80 de formação de cana forrageira, incentivados pelo 

programa RIO RURAL, da SEAPEC. Em apoio a esta ação, foram treinados em parceria com a 

Embrapa Pecuária Sudeste, 22 técnicos multiplicadores, que além de participar da 

implantação dos projetos irão  também implantar em seu município de lotação uma Unidade 

Demonstrativa de Qualidade do Leite, utilizando os Kits de Ordenha Manual da Embrapa 

Gado de Leite. 

A exemplo dos anos anteriores, a Emater Rio realizou 05 eventos “Rio Leite” - Encontro de 

Produtores de Leite da Agricultura Familiar, um em cada região do estado, reunindo 

pesquisadores, produtores rurais, extensionistas, mulheres e jovens, registrando a 

participação de 2.100 agricultores familiares e 500 pessoas de outros públicos. Nestes 

encontros foram apresentadas palestras técnicas sobre tecnologias básicas de produção de 

leite, sempre com enfoque prático, visando motivar os agricultores a passarem a utilizá-las. 

Outra ação de grande destaque foi a continuidade do Programa Rio Genética, 

através do qual os produtores de leite têm acesso a financiamento facilitado com recursos do 

governo do estado do Rio de Janeiro para adquirirem animais de bom padrão genético, 

equipamentos e insumos para inseminação artificial e transplante de embriões. Com estas 

ações, promove-se o melhoramento genético do rebanho fluminense, vez que são 

comercializados somente animais de produtores de qualidade, previamente selecionados e 

cadastrados na SEAPEC. Em 2011 realizamos 5 feiras onde foram transacionadas 1.300 

matrizes para mais de 200 agricultores distribuídos em 39 municípios fluminenses. Desde o 

início do Programa foram realizadas 16 feiras, transacionados 4.246 animais para 639       

produtores de 61 municípios, no valor total de R$ 17.424.524,64. A Emater Rio participa do 

programa divulgando as feiras, selecionando e auxiliando os produtores na obtenção do 

financiamento, orientando na aquisição e no manejo dos animais adquiridos, tudo de forma a 
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garantir que haja aumento de produção e produtividade, geração de renda e de trabalho e 

melhoria na qualidade de vida dos pecuaristas de leite do estado. 

 

 

 

Desenvolvimento de Bovinocultura de Leite 

Indicador Físico Tecnológico 
Resultados Alcançados 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação com Concentrado Cabeça 7.206 

Uso de Cana e Uréia Cabeça 9.630 

Análise de Solo Unidade 471 

Formação / Recuperação de Capineiras Ha 297 

Formação / Recuperação de Pastagens Ha 5.828 

Irrigação Ha 103 

Plantio de Cana para Forragem / Silagem Ha 656 

Preparo de Solo Ha 318 

Produção de Feno Tonelada 7 

Uso de Feno Tonelada 7 

Higiene, Desinfestação/Desinfecção instalações Instalações 488 

Melhoramento do Padrão Zootécnico Cabeça 9.130 

Prevenção Controle Doenças (Aftosa) Cabeça 861.564 

Prevenção Controle Doenças (Raiva) Cabeça 119.148 

Prevenção e Controle da Brucelose Cabeça 43.640 

Prevenção e Controle da Mamite Cabeça 4.255 

Prevenção e Controle da Tuberculose Cabeça 3.396 

Prevenção e Controle Endo e Ecto Parasitos Cabeça 45.575 

Elaboração Cadastro, Proposta, Crédito Rural Unidade 938 

Elaboração de Projeto de Crédito R$ 1.044.457 

Projeto de Crédito Contratado R$ 279.533 

Supervisão de Crédito Unidade 782 

Capacitação em Vacinação Animal Beneficiários 189 

Capacitação de Retireiro em Ordenha Higiênica Beneficiários 188 

Capacitação em Práticas de Sanidade Animal Beneficiários 235 

Inseminação Artificial Cabeça 15.244 

Introdução de Reprodutores Cabeça 248 

 

 

 

Olericultura/Rio Horti/Cultivar Orgânico 
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Olericultura: Renda e empregos na agricultura familiar do Rio de 

Janeiro 

 

A principal atividade da agricultura familiar, o cultivo de hortaliças demonstra alta 

capacidade de geração de renda, empregos, impostos, e de utilização de empréstimo rural 

em toda cadeia produtiva no Rio de Janeiro. 

 

Com o abastecimento 34,3 % dos 732.511 toneladas de hortaliças comercializados 

na CEASA-RJ em 2011, o Rio de Janeiro movimenta só nesse mercado o valor bruto 

aproximado de R$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de reais). Esta produção é 

oriunda de 51 dos 91 municípios do estado, e tem pólos expressivos nas regiões Serrana, 

Centro, Noroeste e Centro Sul. Desses municípios a contribuição de Teresópolis lidera com 

aproximadamente 18%, seguido de Sumidouro com 11% e São José do vale do Rio Preto 

com 19% da oferta estadual. Em Teresópolis se produz cerca de 19 espécies de hortaliças 

folhosas (alface, agrião, couve, brócolis etc.), enquanto que em Sumidouro as hortaliças fruto 

(pepino, pimentão, vagem etc.) são a maioria. O município de São José do Vale do Rio Preto 

desponta como o maior produtor de chuchu, contribuindo com 52% da produção estadual.  

 

Outra cultura de destaque é a de couve-flor que é produzida em Nova Friburgo, 

como maior produtor, contribui com 3,6 milhões de quilos, que representa 57,5% da oferta 

no mercado atacadista. A cultura do tomate tutorado é a principal hortaliça no cenário da 

Olericultura do Rio de Janeiro. Essa cultura é realizada em 37 municípios, com a produção de 

mais de 75 milhões de quilos, que promove a circulação de capital no nível de mercado 

atacadista de mais 73 milhões de reais, excluídos às exportações para outros estados. Os 

cinco maiores produtores de tomate em ordem decrescente, Paty do Alferes, Sumidouro, 

Teresópolis, Vassouras e Nova Friburgo, contribuem juntos com cerca de 50 milhões quilos 

na CEASA-RJ. Considerando esses dados, só o tomate representa 21,2% da renda gerada em 

relação ao total de hortaliças comercializadas no CEASA-RJ. 

 

A contribuição da EMATER-RIO 

 

Com foco no desenvolvimento rural sustentável, a equipe de 158 Extensionistas 
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em 60 municípios se utilizando de metodologias participativas e da assistência técnica direta 

na propriedade, contribuiu na adoção de tecnologias para o uso eficiente e equilibrado dos 

recursos naturais, principalmente do solo e água, promoção da qualidade, e agregação de 

valor ao produto com objetivo do aumento da rentabilidade. Esses trabalhos tiveram 

destaque na transição para produção agroecológica, cultivo protegido, e a produção 

integrada. Todas as atividades tiveram a parceria de instituições públicas, representativas de 

agricultores e privadas. 

 

Desenvolvimento de Olericultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Cap. Manejo Ecológico do Solo 88 Pes  6.853 

Cap. Produção de Mudas e Enxertia 31 Pes 505 

Cap. Produção Sementes Selecionadas 20 Pes  229 

Cap. Substituição de Insumos 44 Pes 2.154 

Cap. Téc. Pós Colheita e Processamento 28 Pes  728 

Cont. Fitossanitário Alternativo 566 Ha 1.096 

Cont. Fitossanitário Químico 636 Ha 1.260 

Cultivo Hidropônico 19 m2 17.900 

Cultivo Protegido 94 m2 745.576 

Diversificação Culturas/Integradas 525 Ha  1.031 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 313 Ud 939 

Elaboração de Projeto de Crédito 46 R$ 2.103 

Emprego Gerado 48 Pes 321 

Expansão da Área Cultivada 439 Ha 1.421 

Fertilização com base na Análise de Solo 585 Ud 1.509 

Manejo Conservação Solo e Água 404 Ha 1.976 

Manejo Cultural 866 Ha  4.112 

Produção Adequada de Mudas 138 Muda  1.767.522 

Projeto de Crédito Contratado 14 R$ 664 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 279 Ha  1.703 

Transição para Agricultura Orgânica 45 Ha 214 

Uso de Adubação Orgânica 594 T  27.784 

Uso de Cultivares Melhoradas 191 Muda  2.987.943 

 

Produção Orgânica Rumo à Sustentabilidade 
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A produção orgânica vem crescendo gradativamente a nível mundial. Na Europa e 

Estados Unidos existem hoje supermercados que só comercializam produtos isentos de 

aditivos químicos. Estima-se que esse crescimento esteja na ordem 40% ao ano. 

  

No Brasil a produção orgânica está em expansão, aumentando anualmente o seu 

consumo interno e as exportações. O Rio de Janeiro está entre os três maiores produtores, 

estando atrás do Paraná e São Paulo. No RJ encontram-se sete associações de produtores 

orgânicos, congregando mais de 120 agricultores. A maior parte dessa produção está 

concentrada na região serrana e baixada metropolitana. Como a atividade atinge nichos de 

mercado e a comercialização se dá na sua maioria em feiras diretamente ao consumidor, não 

existe dados oficiais de quantidade produzida na agricultura orgânica do Rio de Janeiro. 

 

Cumprindo os preceitos da nossa Constituição, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária, dispõe aos agricultores do estado, o 

Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico- PEFATE/Cultivar Orgânico, com 

objetivo de apoiar o desenvolvimento e promoção da Agricultura Orgânica.  

 

Ação Extensionista 

 

Nesse objetivo a equipe de 51 Extensionistas em 29 municípios desenvolveu ações 

de aprimoramento constante às propriedades Orgânicas Certificadas, e para conversão de 

sistemas convencionais para o agroecológico.  

 

Desenvolvimento de Agricultura Orgânica 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Cap. Controle Fitossanitário Alternativo 35 Pes 592 

Cap. em Agroecologia 103 Pes 4.172 

Cap. Manejo Ecológico do Solo 45 Pes 428 

Cap. Substituição de Insumos 22 Pes  460 

Cont. Fitossanitário Alternativo 30 Ha  48 

Diversificação Culturas/Integradas 35 Ha  43 

Elaboração de Projeto de Crédito 3 R$ 91.231 

Expansão da Área da Cultivada 24 Ha 61 

Manejo Conservação Solo e Água 19 Ha  26 
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Projeto de Crédito Contratado 2 R$ 14 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 123 Ha 177 

Transição para Agricultura Orgânica 19 Ha  69 

Uso de Sementes Cultivares Crioulas 22 Kg  99 

 

Metodologia: ferramenta para mudança 

Propriedade Demonstrativa 

 

O produtor Rural José Sávio Muruci Vieira, proprietário do Sítio Santa Terezinha 

em Purilândia (Porciúncula, RJ), vem sendo trabalhado tecnicamente desde 2004. 

Inicialmente com o manejo do solo utilizando-se de espécies leguminosas para adubação 

verde e uso de caldas orgânicas. E a cada ano se incorporam manejos e atividades 

integradas ao sistema Agroecológico. Em 2011 foram introduzidas leguminosas arbóreas de 

uso múltiplos, frutíferas e produção de leite integrados com o objetivo da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental.  

 

Na exploração pecuária, José Sávio adotou um sistema diferenciado de pastoreio 

rotacionado, ao qual denominou de “Balde Verde”, onde as diferenças do convencional se 

caracterizam pela ótica da sustentabilidade, principalmente sem aporte de insumos externos 

à propriedade. Todo esse processo de aprimoramentos teve a parceria da 

EMBRAPA/Agrobiologia e do Ministério da Agricultura. 

 

Outro trabalho relevante vem sendo desenvolvido junto aos agricultores familiares 

de Paraíba do Sul, no sentido da conversão à Agricultura Orgânica.  

 

Com a assistência técnica da EMATER em Paraíba do Sul, o Agricultor Familiar 

Mario Sérgio Cordeiro Leal vem desenvolvendo atividades agroecológicas no Sítio Recreio 

localizado no distrito de Werneck. Com esse apoio técnico o agricultor vem adotando 

sistemas integrados de produção orgânica. Em um ano de atividade ele produz de forma 

sustentável, ovos, hortaliças e pomar de jabuticaba em apenas 3,0 ha.   

 

Com o sucesso dos resultados a Prefeitura Municipal já planeja a compra da 

produção orgânica para a merenda escolar, e também a construção de um mercado 
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municipal para que os produtores tenham melhor resultado com a venda direta ao 

consumidor. 

 

A ação extensionista não se restringiu aos limites da propriedade, mas também 

com a visão de toda cadeia produtiva. E nesse sentido se trabalhou no acesso da produção 

orgânica ao mercado de venda direta através de feiras do circuito carioca, que funcionam em 

dias específicos nos bairros da cidade do Rio de Janeiro: Glória, Gávea, Barra da Tijuca, 

Laranjeiras, Campo Grande, Nova Iguaçu; e do interior: Teresópolis, Valença, Nova Friburgo, 

Petrópolis. 

 

 

 

 

Rio Café 

 

Através das ações de assistência técnica e extensão rural executadas pela EMATER 

RIO em 2011, 332 agricultores foram capacitados na atividade, sendo 234 em técnicas de 

pós-colheita e processamento. Embora prevaleça o sistema de produção convencional, 28 

agricultores realizaram o controle fitossanitário alternativo, numa área de 230 hectares, 7 

agricultores utilizaram técnicas e práticas agroecológicas em 12 hectares, e 38 agricultores 

empregaram práticas de conservação de solo e água em 69 hectares.   

 

Desenvolvimento da Cafeicultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiarios 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Aumento de Renda 286 % 780 

Capac Práticas de Colheita do Café 1 Pes 1 

Cap. Cafeicultura 22 Pes 332 

Cap. Téc. Pós Colheita e Processamento 19 Pes 234 

Cont. Fitossanitário Alternativo 28 Ha 230 

Cont. Fitossanitário Quimico 225 Ha 109 

Diversificação Culturas/Integradas 4 Ha 3 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 45 Ud 321 

Elaboração de Projeto de Crédito 26 R$ 409.318 

Expansão da Área da Cultivada 3 Ha 5 
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Fertilização com base Análise de Solo 198 Ud 4.087 

Fertirrigação 6 Ud 36 

Irrigação (Técnicamente Orientada) 1 Ha 4 

Manejo Conservação Solo e Água 38 Ha 69 

Podas Limpezas / Frutificação 19 Ha 14 

Produção Adequada de Mudas 5 Muda 7.002 

Projeto de Crédito Contratado 2 R$ 40 

Supervisão de Crédito 170 Ud 9.377 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 7 Ha 12 

Uso de Adubação Orgânica 9 T 158 

Uso de Cultivares Melhoradas 10 Muda 7.014 

 

Fruticultura/Frutificar 
 

O setor da fruticultura está entre os principais geradores de renda, emprego e do 

desenvolvimento rural do agronegócio brasileiro. A fruticultura brasileira tem se destacado no 

cenário mundial por possuir um crescimento histórico, em torno de 2,5% ao ano desde 1990, 

o que levou o país ao posto de terceiro maior produtor de frutas do mundo atrás somente da 

China e Índia. Com uma produção distribuída por todo o território nacional, a geografia da 

fruticultura nacional tem se modificado basicamente pela redução de custos através do 

critério de proximidade dos centros consumidores.  O Estado do Rio de Janeiro,  detentor do 

segundo maior mercado consumidor do país, tem ratificado essa afirmativa apresentando  

avanços na expansão, diversificação e sustentabilidade do setor. 

 

No último ano a fruticultura estadual obteve uma produção de 515.496 toneladas  

com uma área colhida de 37.794 hectares, segundo dados do ASPA/2010 – 

Acompanhamento Sistemático da produção Agrícola da EMATER-RIO e movimentando acima 

de R$ 200.000.000,00 (IBRAF – Instituto Brasileiro de Frutas) na economia estadual. 

 

O programa Frutificar, implantado em 2000, tem sido um dos principais fatores de 

desenvolvimento do setor no Estado. Por sua característica de aliar o fomento com a 

tecnificação das culturas apoiado pelo crédito com juros facilitados, o programa tem 

contribuído de forma efetiva para o desenvolvimento do setor. Somente no ano de 2011 

foram aplicados recursos da ordem de R$ 1.906.445,56, beneficiando 58 produtores, em 

uma área de 82 ha. 

 



 2

7 

Acompanhando a tendência nacional do setor em desenvolver nas regiões 

próximas ao mercado consumidor, o Estado do Rio de Janeiro teve uma expansão, em sua 

área cultivada, de 816 hectares e uma diversificação de 422 hectares, evidenciando o 

desenvolvimento, bem como a potencialidade da exploração diversificada da produção  com 

o objetivo de gerar melhor rendimento financeiro das propriedades. 

 

A tecnificação da atividade foi um dos objetivos buscados pela EMATER-RIO e 

ficou evidenciado na utilização da tecnologia de irrigação e no uso de cultivares melhoradas. 

A primeira foi adotada por 75 produtores em uma área total de 129 hectares e a segunda, 

por 270 produtores. A adoção dessas tecnologias propiciou o melhor rendimento e 

produtividade dos pomares traduzindo em maior geração de receita com a utilização de uma 

menor área.  

 

 A sustentabilidade ambiental na fruticultura estadual foi um dos destaques na 

ação da EMATER-RIO no ano de 2011. Foi realizado o manejo para conservação de solo e 

água em 1.064 hectares com 281 produtores e a adoção de técnicas e práticas 

agroecológicas por 208 produtores em uma área de 1.125 hectares. Tais resultados 

evidenciaram a exploração econômica e sustentável da atividade, concorrendo inclusive para 

a inserção desses produtos em mercados diferenciados obtendo melhores preços. 

 

A fruticultura do Estado do Rio de Janeiro com base na agricultura familiar  

caminha, através das políticas e ações implantadas para o setor bem como por seu forte 

mercado, no sentido de consolidar como segmento de expressão na economia fluminense. 

 

 

Desenvolvimento de Fruticultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Controle Fitossanitário Alternativo 433 Ha 1.484 

Controle Fitossanitário Químico 226 Ha 667 

Diversificação Culturas/Integradas 190 Ha 422 

Elaboração de Projeto de Crédito 24  R$ 196.373 

Expansão da Área da Cultivada 231 Ha 816 

Fertilização c/ base Análise de Solo 301 Ud 710 

Irrigação (Técnicamente Orientada) 75 Ha 129 

Manejo Conservação Solo e Água 281 Ha 1.064 
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Podas Limpezas / Frutificação 266 Ha 675 

Produção Adequada de Mudas 53 Muda 47.293 

Projeto de Crédito Contratado 10 R$ 37.206 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 208 Ha 1.125 

Transição para Agricultura Orgânica 19 Ha 106 

Uso de Adubação Orgânica 293 T 1.811 

Uso de Cultivares Melhoradas 270 Muda 139.413 

 

 

Pequenos e Médios Animais 

 

A produção de pequenos e médios animais do Estado do Rio de Janeiro em 2011 

movimentou o valor de R$ 136.942.000,00 com a venda de produtos tais como mel, ovos (de 

galinhas e codornas), leite (de caprinos e ovinos), carnes (de ovinos, caprinos, aves, peixes 

e suínos) além de húmus de minhoca e peixes ornamentais. Esse valor é relativo ao 

recebido pelos produtores.  

 

Até chegar a mesa do consumidor esses produtos geram empregos no embalo, 

transporte, beneficiamento e comercialização. Toda a produção é consumida no Estado. 

Alavancou a produção desse setor a suinocultura, a avicultura de corte e de postura além da 

piscicultura.  

 

Os pequenos produtores tiveram sua renda familiar aumentada com a 

implantação dos subprojetos do programa Rio Rural em Pequenos e Médios Animais na 

criação de aves caipiras, porcos em regime semi-extensivo aonde vão a pasto, apicultura e 

caprinocultura. As condições do Rio de Janeiro com poucas baixadas, muitas montanhas e a 

alta densidade populacional estimulam aos produtores produzir em regime semi-intensivo 

onde em pequenas áreas têm-se altas produtividades.  

 

O fator preço de terras é fundamental para que isso aconteça. 

Desenvolvimento em Piscicultura 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Dimensão 
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Beneficiários Unidade de Medida Quantidade 

Adubação Inicial de Tanque e Açude 27 Tanques 29 

Aquisição de Alevino 77 Milheiros 98 

Capacitação em Piscicultura 39 Pes 39 

Construção de Tanque de Piscicultura 102 Ud 6.204 

Controle Sanitário das Instalações 15 m² 15.000 

Criação de Alevinos  18 Mil 21 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 23 Ud 34 

Elaboração de Projeto de Crédito 3 R$ 133.759 

Empeixamento (Povoamento) Tanque/Açude 48 Milheiros 578 

Emprego Gerado 53 Pes 53 

Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações 17 Pes 17 

Manut. de Tanque / Açude com Adubação 121 m² 438 

Projeto de Crédito Contratado 1 R$ 49 

Sanidade do Rebanho / Plantel 7 Milheiros 61 

Recria e Engorda 107 Mil  263 

Sistema de Criação em Tanque Rede 19 Ud 401 

Tanque Rede Implantado 29 Ud 122 

 

Desenvolvimento da Pesca Artesanal 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Aumento de Renda 192 Pes 192 

Capacitação em Pesca Artesanal 89 Pes 89 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 235 Ud 235 

Elaboração de Projeto de Crédito 51 R$ 48.855 

Emprego Gerado 25 Pes 25 

Projeto de Crédito Contratado 51 R$ 13.410 

 

Desenvolvimento Avicultura de Postura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal 53 Cab 31.308 

Balanceamento e Preparo da Ração  33 T 885 

Capac em Criação Pequeno Porte 22 Pes 22 

Capacitação em Práticas de Avicultura 72 Pes 72 

Cap. Em Educação Sanitária Animal 14 Pes 14 

Cap. em Práticas de Manejo Criação 29 Pes 29 

Cap. em Práticas de Sanidade Animal 22 Pes 22 
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Dest. Adequada do lixo (Tóxico e Outros) 11 Pes 11 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  8 Ud 11 

Elab. De projeto de Crédito  4 R$ 12.934 

Higine, Desinfest./Desinfec. Instalações  34 Pes 34 

Manejo do Rebanho / Plantel 102 Cab 1.344 

Prev. Controle Pragas e Doenças 71 Ud 1.198 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 19 Cab 3.005 

Supervisão de Crédito 6 Ud 9 

 

Desenvolvimento da Apicultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Capac em Criação Pequeno Porte 18 Pes 18 

Capacitação em Práticas Apicultura 25 Pes 25 

Cap. em Práticas de Manejo Criação 12 Pes 12 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 4 Ud 4 

Implantação de Apiário 19 Colméias 51 

Manejo do Apiário 65 Apiários 714 

Prev. Controle Pragas e Doenças 8 Colméias 36 

Projeto de Crédito Contratado 3 R$ 83.393 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da Ranicultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Aquisição de Imagos Melhorados 4 Mil 8 

Capacitação em Ranicultura 6 Pes 6 

Produção de Girinos 1 Mil 15 

Recria e Engorda de Rã 4 Mil 26 

 

Desenvolvimento de Criação de Aves para Corte 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal 4 Cab 332 

Controle Sanitário das Instalações 16 Pes 16 

Dest. Adequada do Lixo (Tóxico e Outros) 20 Pes 20 
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Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações 49 Pes 49 

Manejo do Rebanho / Plantel 62 Pes 62 

Prev. Controle Doenças (peste e outras) 122 Cab 12.877 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 9 Cab 4.532 

Sanidade do Rebanho / Plantel 5 Cab 60.078 

 

 

Agroindústria/Prosperar 

 

A agroindústria familiar vem sendo considerada no meio rural importante 

alternativa de sustentação para à agricultura familiar, pois absorve parte da produção, que 

não foi comercializada in natura ou em muitas das vezes a produção é direcionada para esta 

finalidade e é uma das principais atividades geradoras de empregos diretos e indiretos por 

unidade de capital investido no meio rural.  

 

Os efeitos multiplicadores da agregação de valor à produção pela 

agroindustrialização ocorrem tanto na atividade agropecuária como na estrutura de 

comercialização e serviços, refletindo em efetivo aumento do processo de desenvolvimento. 

 

A agroindustrialização tem aumentado a oferta de emprego e a renda na área 

rural, as famílias tem ido à busca da assistência técnica e extensão rural para dinamizar seus 

negócios e ter acesso as linhas de financiamento a projetos que visem verticalizar, de forma 

competitiva, a produção agropecuária e se inserirem em novos processos tecnológicos, 

agregando valor ao produto, inclusão dos produtos no mercado formal e comercialização 

direta nos mercados locais e associada aos circuitos de Turismo Rural local e regional. 43 

agroindústrias em 2011 se adequaram a legislação; 30 unidades obtiveram um aumento de 

renda de 25%. 

 

A inovação tecnológica é uma necessidade para o aprimoramento das 

agroindústrias. No Estado dois agricultores se destacaram, ao incorporarem novas 

tecnológicas em sua produção. O agricultor Gilmar Carino de Santa Maria Madalena 

(Laticínio) foi um deles, por intermédio da FAPERJ, com a aprovação de um projeto no 
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quesito inovação tecnológica no valor de R$ 1000,00. 

 

Das agroindústrias atendidas 115 atenderam às exigências à legislação sanitária. 

Com incentivos do crédito Pefate, 10 novas agroindústrias foram financiadas em diversas 

atividades, totalizando um investimento de cerca de R$ 1.000.000,00. As capacitações em 

boas práticas de fabricação/agroindústrias e de transformação da produção beneficiaram 

1323 pessoas. No ano de 2011, 27 agroindústrias tiveram a preocupação com o destino 

correto dos dejetos industriais e lixo. 

 

Os 20 grupos de interesse que desenvolvem atividades agroindustriais com a 

participação de 106 pessoas desenvolveram e discutiram temáticas ligadas ao setor esta 

prática foi possível através das reuniões dos COGEM de cada MBH.  

 

As agroindústrias familiares apoiadas pelo Programa PROSPERAR tem podido 

participar: de Rodadas de Negócios, do Salão do Turismo e das feiras Estaduais fora do Rio 

de Janeiro como no Rio Grande do Sul, regionais e locais; comercializando os mais diversos 

produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Agroindústria/Prosperar 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiarios 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Agroindústria Adequada à Legislação 74 Ud 43 

Aumento de Produtividade 4 % 25 

Cap. em Boas Práticas de Fabricação/Agroindústria 67 Pes 816 

Cap. em Verticalização e Transformação da Prod. 55 Pes 1.221 

Destinação Adequada do Lixo (Tóxico e Out) 11 Ud 16 

Destino dos Dejetos Industriais 8 Ud 11 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 37 Ud 41 

Elaboração de Projeto de Crédito 8 R$ 1.000.000 

Elaboração Projeto Agroindustrial Familiar 14 Ud 6 
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Elaboração Projeto Cozinha Agroindustrial 3 Ud 4 

Elaboração Projeto de Agroindústria 17 Ud 155 

Emprego Gerado 1 Pes 2 

Higiene e Desinfest./ Desinfec de Instalações  47 Ud 46 

Implant. Agroindústria Familiar 21 Ud 8 

Implant. de Cozinha Agroindustrial  1 Ud 1 

Implant. de Agroindústria 13 Ud 5 

Implant. de Manual de Boas Práticas de  Fabricação 7 Ud 27 

Inovação Tecnológica 2 N° Grupos Interesse 4 

Produção Associada ao Turismo 1 Kg 0 

Produção Industrial Obtida 14 T 283 

Projeto de Crédito Contratado 5 R$ 128.000 

Supervisão de Crédito 22 Ud 36 

Tecnologias Apropriadas 16 N° Grupos Interesse 106 

 

O PNAE e a CONAB estimulou as agroindústrias familiares a se inserirem no 

processo de fornecimento de alimentos processados como: bananada, leite, iogurte, banana 

passa, mel em sache e etc., para alimentação escolar estadual e municipal e nos projetos de 

Aquisição de Alimentos - Doação Simultânea (PAA), garantindo mais um canal de 

comercialização e a segurança alimentar dos milhares de alunos da rede pública.  

Garantindo, ainda, um aumento de 25% na comercialização dos produtos agroindustriais.  

 

Nesse ano, 15 agroindústrias escoaram 30.000 kg de produtos através dos 

equipamentos turísticos e do artesanato. Visando as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo 

de Futebol de 2014, a Associação das Agroindústrias do Estado do Rio de Janeiro/APRORIO, 

com apoio da extensão rural, está executando o projeto “Talentos do Brasil”, com a 

qualificação dos empreendimentos para formação de rede de comercialização de produtos 

agroindustriais, associada ao turismo rural. 

 

As agroindústrias têm servido também de canal de comercialização para os 

agricultores que não transformam sua produção. É o caso dos pequenos criadores de bovinos 

de leite que fornecem leite para os laticínios locais, diminuindo o custo dos produtores na 

comercialização e proporcionando um produto de melhor qualidade.  

 

Também tem sido mais um atrativo nos núcleos rurais, fortalecendo o Turismo 

Rural com produtos diferenciados e de qualidade, pois são produtos elaborados sem aditivos 

químicos, que preservam as características locais, valorizam o modo de vida, a cultura local e 
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desperta nos visitantes o consumo consciente impregnado dos valores ambientais. Nesse 

ano, 33 propriedades rurais se adequaram ao turismo rural e ecológico, proporcionando 

aumento de renda dessas propriedades e 21 propriedades se associaram a circuitos de 

turismo rural. 

 

Para atender ao mercado, o Prosperar vem promovendo articulação com os 

setores públicos, privados e terceiro setor objetivando o incremento e a inserção dos 

agricultores nas atividades de processamento de alimentos, artesanato e turismo, 

respeitando as características peculiares da área rural, diferenciadas da atividade industrial 

urbana. As agroindústrias familiares associadas ao Turismo Rural e o artesanato participaram 

como representantes dos produtos do Rio de Janeiro no Salão do Turismo em Copacabana e 

em São Paulo. Os eventos foram um sucesso de venda para os nossos agricultores. 

 

Como forma de ajudar os agricultores a atrair os turistas para o meio rural, os 

técnicos locais tem apoiado as comunidades das MBH a fazer Festas Típicas, sempre usando 

um produto local predominante para estimular o turismo. Nestes eventos o turista conhece a 

comunidade, se hospeda, participa da festividade e compra produtos típicos. Através desta 

metodologia, 33 propriedades rurais de turismo rural tiveram um aumento de 20% de 

produtividade. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Turismo Rural/Ecológico 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Adeq. Propriedade Rural ao Turismo Ecológico 33 Ud 33 

Aumento de Produtividade 1 % 20 

Capac. em Turismo Rural / Ecológico 13 Pes 1 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 1 Ud 2 

Elaboração de Projeto de Crédito 1 R$ 40.000 

Implantação Circuitos Turismo Rural 21 Ud 13 
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Rio Floresta 
 

A paisagem do Estado do Rio de Janeiro se compõe por relevos movimentados, 

ocorrendo facilmente variações topográficas abruptas. A declividade e a cota podem saltar 

de 0 a 45° e de 30 a 400 metros numa distância percorrida de apenas 10 km. Este é caso 

das estradas que nos levam do litoral aos municípios da região Serrana. Nestas áreas estão 

situados às propriedades rurais mais produtivas do nosso estado. Contudo, a complexidade 

para o produtor rural se torna um desafio, principalmente, quando é necessário cumprir com 

a legislação ambiental do nosso país sem deixar que a lucratividade seja prejudicada. 

 

Em 2011, a sociedade brasileira ouvir e discutiu exaustivamente o tema meio 

ambiente. Todos quiseram expressar opiniões a respeito deste assunto. O Código Florestal, 

Lei nº 4.771 de 1965, está, até o momento, em vista de ser alterado, através do Projeto de 

Lei 1876/99, aprovado pela Câmara dos Deputados em Maio de 2011. 

 

Hoje quando os técnicos da EMATER-RIO se deparam com dúvidas e demandas 

desta natureza freqüentemente orientam aos agricultores a tomarem a decisão para 

investimentos em três principais iniciativas: sistemas agroflorestais, reflorestamento 

ecológico e reflorestamento econômico. Normalmente, finalizam, com os esclarecimentos 

sobre regularização ambiental da propriedade rural e até mesmo, quando o nível de 

conscientização do produtor rural for elevado, Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN). 

 

O Rio Floresta é um Programa do Governo Estadual, que visa a prestação de 

serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores do Estado do Rio de Janeiro 

em Silvicultura econômica, legislação ambiental, licenciamento ambiental em projetos de 

pequena e média escala e regularização ambiental de propriedades rurais. 

 

Utiliza como ferramenta principal a divulgação do apoio financeiro das linhas de 

financiamento para investimento em Silvicultura do PEFATE, Pronaf Florestal, Pronaf Eco-

Sustentabilidade Ambiental e Programa ABC. 
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Em 2005, quando o programa Rio Floresta foi iniciado os esforços foram 

concentrados em 36 municípios por estes serem considerados estratégicos para a 

preservação do meio ambiente e possuírem áreas significativas de remanescentes florestais e 

unidades de conservação.  

 

Em 2011 o programa obteve resultados em 43 Municípios através da atuação de 

90 técnicos em todo estado, os quais foram responsáveis por beneficiar 1.137 agricultores e 

realizar 1.846 atendimentos. Ou seja, cada técnico realizou, em média, 20 atendimentos para 

12 agricultores, resultando em uma média de até dois atendimentos por beneficiário. 

 
Rio Floresta 

Região 
Nº de 

Municípios 

Abrangência 

Nº de Técnicos Nº de Agricultores Nº de Atendimentos 

CENTRO 12 18 291 322 

NOROESTE 5 9 84 107 

NORTE 4 7 29 93 

SERRANA 10 20 149 185 

SUL 12 36 584 1.139 

TOTAL 43 90 1.137 1.846 

 

 

Projetos de Reflorestamentos 

 

Visando contribuir com o aumento da base florestal e regularização ambiental das 

propriedades rurais do Estado do Rio de Janeiro a EMATER-RIO promoveu diversas ações de 

ATER para o desenvolvimento de projetos de reflorestamentos. Os resultados mais 

expressivos foram obtidos pelo incentivo a produção de 762.737 mudas, reflorestamentos de 

623 hectares, criação de 29 RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), elaboração de 

sete projetos créditos de investimentos no valor total de R$ 725.210,00 e a contratação de 

um projeto de investimento da ordem de R$ 27.000,00. 

  
Projetos de Reflorestamento     

Indicador Físico Tecnológico Dimensão   

  Unidade de Medida Quantidade 

Produção Adequadas de Mudas Muda 762.737 
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Elaboração de Projeto de Crédito R$ 725.210 

Projeto de Crédito Contratado R$ 27.000 

Criação de RPPN Ud 29 

 

Floricultura/Florescer 
 

O agronegócio da floricultura movimenta cerca de U$ 60 bilhões no mercado 

mundial. Por suas características de elevada utilização de mão-de-obra e por ser um produto 

de alto valor por unidade de área, esse mercado tem sido um considerável gerador de 

emprego e renda.  

  

O Brasil tem se destacado nesse segmento devido à diversidade de clima, solo e 

flora, o que resultou em um valor da produção nacional em torno de R$ 4,4 bilhões no último 

ano segundo dados estimados pela Câmara Setorial Nacional de Floricultura. Com um 

crescimento anual e contínuo em torno de dez por cento (10%) ao ano, verificado nos 

últimos 5 anos, a floricultura, a cada ano se consolida  como forte cadeia do agronegócio 

brasileiro. O Estado do Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorre com o segmento a nível 

nacional, tem desenvolvido o setor nesses patamares contribuindo de forma efetiva para 

geração de emprego e renda no setor primário fluminense.  O programa Florescer instituído 

em 2005 pela Secretaria de Agricultura e Pecuária tem contribuído para essa realidade ao 

apoiar os floricultores em diversos aspectos da produção. 

 

Em 2011 foram aplicados cerca de R$ 572.753,00 em projetos de crédito 

beneficiando diretamente 24 produtores. 

 

 

 

Desenvolvimento de Floricultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Cont. Fitossanitário Alternativo 35 Ha 97 

Cont. Fitossanitário Químico 23 Ha 21 

Cultivo Protegido 26 m2 43.734 

Diversificação Culturas/Integradas 10 Ha 7 
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Elaboração de Projeto de Crédito 24 R$ 572.753 

Expansão da Área da Cultivada 42 Ha 81 

Fertilização com base Análise de Solo 30 Ud 35 

Fertirrigação 3 Ud 9 

Irrigação (Técnicamente Orientada) 6 Ha 3 

Manejo Conservação Solo e Água 20 Ha 35 

Produção Adequada de Mudas 24 Muda 55.925 

Projeto de Crédito Contratado 2 R$ 20.175 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 24 Ha 31 

Uso de Adubação Orgânica 15 T 109 

Uso de Cultivares Melhoradas 2 Muda 20.000 

 

A EMATER-RIO, através do acompanhamento técnico da atividade, verificou um 

aumento de 81 hectares de floricultura para 42 produtores, demonstrando que o segmento 

apresenta atratividade para investimentos no Estado. Esse resultado é ainda mais expressivo 

se considerarmos a grande perda de lavouras devido à tragédia ocorrida na principal região 

produtora do segmento. Outrossim, deve-se ressaltar que a empresa através do Programa 

Rio Rural com recursos do Banco Mundial viabilizou cerca de R$ 420.000,00 em projetos para 

38 floricultores com o objetivo de recomporem suas unidades produtivas. 

  

 A recomposição e expansão da atividade foram feitas com especial atenção para 

uma melhor tecnificação da mesma, promovendo dessa forma uma produção de qualidade e 

mais limpa.  Em assim sendo, a EMATER-RIO através da difusão do cultivo protegido para 26 

produtores em uma área de 43.734 m2 propiciou a esses, uma estrutura de produção com 

capacidade de colheita de produtos de excelência que é uma demanda característica deste 

mercado. Por outro lado, a exigência do consumidor por produtos mais limpos (sem 

agrotóxicos) e elaborados a partir de técnicas sustentáveis tem sido cada vez mais marcante 

e dessa forma a EMATER-RIO através de seu corpo técnico propiciou a 36 produtores em 

uma área de 96 hectares a utilização de controle alternativo de pragas, bem como a 

utilização de práticas agroecológicas para 24 produtores em 31 hectares. Essas ações 

conjuntamente além de concorrerem para um mercado com valor agregado e diminuição dos 

custos da atividade em nível de propriedade contribuem diretamente na saúde do produtor e 

sua família. 

  

Por se tratar de exploração intensiva de produção e de uso do solo, na floricultura 

se faz necessária a adoção de tecnologias que venham a diminuir o impacto ao meio 
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ambiente, evitando a degradação dos recursos naturais. Dessa forma, a EMATER-RIO 

acompanhou 30 produtores na fertilização com base em análise do solo com vistas a evitar 

problemas de salinização de solos que poderiam inviabilizar o cultivo dessas áreas no futuro 

bem como atendeu a 20 produtores em 35 hectares no manejo e conservação de solo e 

água. Resultados fundamentais para a sustentabilidade das unidades produtivas e 

conseqüentemente a manutenção do desenvolvimento do setor no Estado.    

  

Estradas da Produção 
 
 

O ano de 2011 ficará marcado na história do Estado do Rio de Janeiro pelos 

grandes prejuízos sofridos com temporais, enchentes e deslizamentos de terra que 

devastaram alguns municípios, sobretudo os localizados nas regiões Serrana, Norte e 

Noroeste fluminense. 

Tais ocorrências provocaram inúmeros problemas para as economias locais, sendo 

as áreas rurais as mais prejudicadas com grande impacto na produção agropecuária. O 

relatório de prejuízos ocorridos nas áreas rurais, levantados pelos técnicos da Emater-Rio 

com indicativos de índices de perdas nas lavouras, nortearam as ações no sentido de 

minimizar os problemas que vêm afetando a agricultura fluminense. 

O Programa Estradas da Produção promoveu melhorias expressivas nas estradas 

vicinais do Rio de Janeiro, criando condições para o escoamento da produção agrícola, 

acesso às escolas, centros médicos, transportes comerciais , contribuindo intensamente para 

a prática da cidadania. 

A presença efetiva da frota de máquinas/veículos/equipamentos e das equipes 

técnicas influenciaram de forma positiva o processo de desenvolvimento de todo o interior 

fluminense  e promoveram a reconstrução dessas regiões, incentivando os agricultores, 

fortalecendo a agricultura familiar, permitindo o fluxo de mercadorias e serviços nas áreas 

rurais dos municípios, possibilitando condições de permanência do homem no campo e 

contribuindo para a melhoria na qualidade de vida daquelas comunidades. 

O incremento dado ao Programa Estradas da Produção em 2011, com 

complementação de patrulhas, melhoria nas condições de trabalho e aquisições de máquinas 

e veículos, contribuiu muito para o estímulo à atividade, dando maior agilidade e eficácia às 

ações, possibilitando maior abrangência no atendimento das demandas.  
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Em 2011, a atividade beneficiou  cerca de 11.000 produtores, distribuídos em 46 

municípios. Mais de 3.000 Km de estradas vicinais foram recuperadas e mais de 1.000 

hectares de solo foram preparados para plantio.



 

 

 

MUNICÍPIOS, COMUNIDADES E PRODUTORES BENEFICIADOS. 

 

A atividade beneficiou no período, 10.577 produtores, distribuídos em 46 

municípios, 3.027 Km de recuperação de estradas vicinais, 1.023 ha de preparo de solo, além 

de outras ações, conforme abaixo discriminados. 

 

 

Município 
Km Estradas 
Recuperadas 

Nº 

Produtores 
Beneficiados 

Localidades 

Sto. Antº. 

de Pádua 
99 km 189 

Angolina, S. José do Bonito, Salgueiro, São 

Pedro, Santo Cristo, Cabiúna 

Aperibé 112 km 275 

Barra do Pomba, Japona, Pinto aceso, Barra 
Sta Luzia, 1º Distrito, Duas Barras, 

Florianópolis, Sta. Branca, Inhamal, Paraíso, 
Areias, Valão Pe. Antônio 

Itaocara 14 km 68 Conceição 

Nova 
Friburgo 

77 km 635 
Barracão do Mendes, Santa Cruz, Três 

Cachoeiras, Campo do Coelho 

S. J. do 
Vale do Rio 

Preto 
31,5 km 293 Areias, Morro Grande, Ventania, Ponte Nova 



 

 

10 km 

desobstrução 
10 Areias 

Areal 10 km 50 Glória, Calçado 

Petrópolis  15,3 km 199 
Mãe d'água, Bonfim, Jacó, Taquaril, 

Caxambu 

Três Rios 31,4 km 407 Bem Posta, Grama 

Levy 
Gaspariam 

14,4 km 78 Paiol, Santa Maria 

Bom Jesus   
Itabapoana 

110,5 km 366 

Estrada da Jabuticaba, Mirindiba, Saibreira, 

Pirapetinga, Pirraça, V. Cedro, Serrinha, 
Boechat, Pedra Branca, Carabuçu, Serra da 

Tarden, Santa Rosa  

Itaperuna 41,3 km 244 

Pau Ferro, Alto Limoeiro, Itajara, Cubatão, 

Associação N. Sª. da Penha, Associação do 
Aré, Estrada da Jabuticaba 

Natividade 78 km 269 
Estrada S. Lourenço, Mutuca, Cabo Frio, 
Serra do Caju, Bom Retiro, Monte Verde, 

Santa Rita, Serra do Coelho, Baú, Purilandia 



 

 

Varre Sai 165 km 691 

Estrada Laranjinha, Arataca, Laje, Macuco, 
Panorama, Barro Branco, Boa Sorte, Santa 

Maria, Querendo, Pouso Alto, Barra Funda, 
Santa Cruz I, Jacotinga, Estrada da Onça, 
Córrego da Aurora, Estrada do Tomé, S. 

Cruz II, Taquara, Branca, Pouso Alto II, 
Monte Alto, Morro do Espelho, da 

Providencia, Valori, Murici 

Trajano de 

Moraes  
55 km 186 

Estrada Boa Sorte, Monte Café, São 

Lourenço, Lagoinha 

Quissamã 140,7 km 36 Morro Alto, Brejo da Piedade 

S. João da 
Barra 

405 km 150 Estrada da Concha, outros 

S.F. 
Itabapoana 

22 km 25 Brejo da Cobiça, Rio Guaxindiba 

Carapebus 78,4 km 250 
Lagoa de Carapebus, Córrego Grande, 

Córrego do Limoeiro, Cabiúnas 

Campos 81,5 km 300 Rio Ururaí, Rio da prata, Dores do Macabu 

Conceição 

Macabu 
58 km  220 Centro 



 

 

Macaé 67 km 180 Rio Dantas, Rio do Ouro, Alto São Pedro 

Bom 

Jardim 
40 km 200 

Centro, S. Rosa, Distrito, São José, São 

Domingos, Vargem Alta 

S.M. 

Madalena 
37 km 150 

Vermelho, Sede, Fazendinha, Posse, 

Fortaleza, Saudoso 

Barra do 
Piraí 

178 km 281 
Ipiabas, Associação Vida Nova, P. Alta, 

Associação Rural 

Barra 
Mansa 

25 km 29 Amparo, Parnazzo 

Resende 40 km 42 Fumaça 

Quatis 57 km 70 Falcão 

Volta 

Redonda 
5 km 8 Amparo 



 

 

Vassouras 15 km 30 Vargem do Manejo 

Paty do 

Alferes 
108 km 678 Avelar, Aguenta Sol, Arcozelo 

Valença 22 km 30 Osório, Chacrinha 

Rio Claro 10 km 10 Cachoeira de Macundú 

Cordeiro 4,3 km 12 Centro 

Macuco 30,7 km 43 
Estradas Vicinais diversas ao redor de 

Macuco 

São Fidélis 95 km 450 

Aracaju, Vargem do Brasil, Serra Grande, 
Cachoeira Oriente, Bela Joana, Brejinho, 

Esperança, Faz. Cachoeira, Toca Fria, Santa 
Catarina 

Laje do 

Muriaé 
83 km 355 

Ventania, Pontal, Bom Destino, Alto da Boa 

Vista, Sossego, Santa Rosa 



 

 

Italva 12 km 31 Marimbondo, Ponte de Táboa 

Cardoso 
Moreira 

272 km 816 

Associação Francisco Julião, Santa 
Margarida, Cordeiro, Bananal, Beira Rio, 

Cruz do Menino, Associação Chico Mendes, 

Valão do Pires, Outeiro, Dr. Matos, Pau 
Brasil, Papa Mel, Santa Izabel,Terreiro da 

Pedra, Maranhão, Oca da Onça, S. Barbara, 
Morro da Onça, Desterro, Pão de Ló, Vila 

Nova 

Cambuci 3 km 22 Paraíso, Santa Luzia 

 

Município 
Outros 

Serviços 

Nº 

Produtores 
Beneficiados 

Localidades 

Rio das 

Flores 

20,3 ha 
preparo do 

solo 

16 
Formoso, Abarrancamento, Taboas, Barreiro, 

Recantinho, Cachoeira do Amor 

Paraíba do 
sul  

38,2 ha 
preparo do 

solo 

34 
Queima Sangue, Covanca, Limoeiro, Inema, 

Catete, Água Limpa, Werneck 

Levy 
Gaspariam 

9,8 ha 
preparo do 

solo 

13 
Mont Serrat, Paiol, Af. Arinos, Santa Maria 

Gulf 

Três Rios 
6,2 ha 

preparo do 
solo 

52 Grama 



 

 

Quissamã 

30 ha preparo  

do solo 
30 

Morro Alto, Brejo da Piedade 

6 limpezas de 

tanque 
6 

S. João da 
Barra 

197 ha 
preparo  do  

solo 

150 Estrada Concha 650 m vala 

revitalização 
2 tanques 

S.F. 
Itabapoana 

30 ha preparo  
do solo 

25 Brejo da Cobiça 

Carapebus 

limpeza 10 

tanques 

48 
Lagoa de Carapebus, Córrego Grande, 

Córrego do Limoeiro, Cabiúnas 

40 ha preparo  

do solo 



 

 

Campos 

limpeza de 32 

tanques 

28 

Rio Ururaí, Rio da prata, Dores do Macabu 
16 km 

drenagem 

400 m canais 4 

Conceição 
Macabu 

500 m valas 

56 Centro 
52 ha preparo  

do solo 

construção de 
2 tanques 

Macaé 

2 km 

drenagem 

87 Rio Dantas, Rio do Ouro, Alto São Pedro 

50 ha preparo  

do solo 



 

 

reformas na 

Pesagro 

Barra do 

Piraí 

45 ha preparo  

do solo 
281 

Ipiabas, Associação Vida Nova, P. Alta, 

Associação Rural 

Piraí 
130 ha 

preparo  do 

solo 

134 Fazendinha (Associação MST) 

S. J. V. do 
Rio Preto 

84 km visita 
técnica 

  
Águas Claras, Jagurá, Centro, Rio Bonito, 

Contendas, Rio Bahia, Morro Grande, 

Palmital 

Areal 
72 km visita 

técnica 
  

Calçado, Valverde, Areias, Sertão, Ventania, 
S. Pedro, Boa Esperança, Cachoeirinha 

Sapucaia 
72 km visita 

técnica 
  

Quilombo, Calçado, Paquequer, Santo 
Antônio e Vista Alegre 

São Fidélis 
66 ha preparo  

do solo 
93 

Catitu, Angelim, Associação Faz. São Fidélis, 

Colonia, Brejinho, Capim Angola, Sape, Olho 
d'Água 

Italva 
36 ha preparo  

do solo 
44 

Boa Sorte, Guarneri, Califórnia, Marimbondo, 

Biboca, Ponte de Táboa e Horto 



 

 

10 ha preparo 

do solo 
10 E.A.I. e Centerj 

Cardoso 
Moreira 

263 ha 295 

Associação Francisco Julião, Santa 
Margarida, Cordeiro, S. Joaquim, Associação 

Paz na Terra, Palestina, Associação Chico 

Mendes, Valão do Pires, Vila Diogo, S. Luiz, 
Buraca, Papa Mel, Vila Pinheiro, Palmeira, 

Associação Morro do Telefone, Outeiro, S. 
Barbara, Morro da onça e Pão de Ló 

Cachoeiras 
de Macacu 

140 km 600 

Papucaia - Marubaí 

Granada - Soarinho 

Faraó  -  Taboado 

Serra Queimada - Quizanga 

Papucaia - Colégio 

 
 


