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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) apresenta as principais linhas de ação com os 

respectivos resultados alcançados e que foram destaque em 2012. 

 

A EMATER-RIO, empresa vinculada à SEAPEC, com efetiva presença no campo, atua 

de forma descentralizada nos 92 municípios do Estado, por meio dos 72 escritórios locais 

(municipais) constituídos por equipes interdisciplinares.  Estas unidades estão distribuídas 

nas cinco regiões do estado: Norte, Noroeste, Sul, Centro e Serrana e desenvolvem 

atividades com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do 

desenvolvimento rural, através da execução das políticas públicas municipais, estaduais e 

federais. O planejamento anual é realizado de forma participativa com o público 

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

ações através de Métodos e Técnicas de ATER  aplicados.   

 

No ano de 2012, buscou-se uma intervenção articulada e integrada com os 

municípios a fim de viabilizar as condições para a execução dos planos de trabalho, 

programas e projetos previstos nas áreas de atuação da Empresa. Esta articulação foi 

fundamental para fortalecer as parcerias existentes, assim como estabelecer novos 

acordos e convênios. Desta forma, a EMATER-RIO vem atuando com o apoio de parcerias 

nos âmbitos internacional, federal, estadual, municipal e entidades representativas das 

comunidades rurais e do setor privado. 

 

A execução do Programa Rio Rural, resultado da parceria com o Banco Mundial 

desde o ano de 2006, com abrangência em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, 

tem apoiado as comunidades rurais das microbacias hidrográficas na elaboração e 

execução dos Planos de Desenvolvimento Local e dos projetos de incentivo à práticas 

socioeconômicas, ambientais e de organização comunitária.   

 

Da parceria com a União, destacam-se a renovação de convênios com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Contrato com a Caixa Econômica Federal,  

assinatura de Convênio com a EMBRAPA Solos, empresa do Ministério da Agricultura e 
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Abastecimento (MAPA), além da manutenção das atividades previstas no antigo convênio 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome (MDS). Estas iniciativas 

agregam ações que visam apoiar a capacitação de agricultores, estimular e fomentar a 

produção e abastecimento de alimentos em bases agroecológicas. 

 

O Programa Estadual de Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE) é uma linha 

de incentivo ao crédito subsidiado para estímulo das atividades agropecuárias através dos 

programas setoriais: Frutificar, Multiplicar, Prosperar, Rio Leite, Rio Carne, Rio Genética, 

Rio Peixe, Rio Horti, Cereais e outras culturas, Rio Café, Florescer, Cultivar Orgânico e, 

mais recentemente, o Rio Mel. 

 

O Crédito Rural é um importante instrumento de incentivo, por meio de recursos 

estaduais (PEFATE) e recursos federais, disponíveis em programas nacionais como o 

PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), Crédito 

Fundiário (PNCF), além de linhas de crédito para demais produtores que não se 

enquadram na agricultura familiar.  

 

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

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

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. 

 

 

ABRANGÊNCIA DA ATER 

 

As ações e atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

desenvolvidas em 2012, registraram 84.070 atendimentos a 31.916 beneficiários entre 

agricultores, organizações de produtores, entidades representativas do setor agropecuário 

e instituições públicas e privadas diversas. 
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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 2012, estas ações foram representativas, conforme demonstradas no quadro a 

seguir:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Público Geral Atendido por Programa em 2012 

 Programa 
Nº Total de 

Atendimentos 

ATER Comum a Todos os Programas 26.314 

Cereais e Outras Culturas 690 

Cultivar Orgânico 776 

Engenharia Rural 128 

Florescer 421 

Frutificar 3.881 

Multiplicar 911 

Outras Criações 1.126 

Prosperar 846 

Rio Agroenergia 448 

Rio Café 652 

Rio Carne 2.126 

Rio Floresta 789 

Rio Horti 7.565 

Rio Leite 18.485 

Rio Peixe 1.005 

Rio Rural 10.779 

Sociais 6.449 

Crédito Fundiário 679 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AGROgeo 2012 
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PLANEJAMENTO COMUNITÁRIO PARTICIPATIVO  

 

Planejamento Comunitário Participativo é um processo educativo que implica na 

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 

da ATER, visando 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 diariamente, 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 2012, 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 demonstra sua efetividade no campo todas as vezes 

que é demandada para ações emergentes nos diversos municípios e comunidades rurais 

do Estado.   

 

A EMATER-RIO alcançou importante avanço em busca de uma efetiva ferramenta 

de planejamento, monitoramento e avaliação do trabalho de assistência técnica e 

extensão rural.  Com recursos no valor de R$ 177.840,00, oriundos do convênio 156/07 

com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, a empresa K2 Sistemas e Projetos, 
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aperfeiçoou o Sistema PCP AgroGeo em funcionamento desde o ano de 2009, com 

previsão de disponibilidade da nova versão em abril de 2013. 

 

Entre as principais novidades da nova versão do sistema estão à atualização no 

cadastro, com a inclusão de informações consideradas essenciais. Além de poder contar 

com mais duas opções de acesso na página principal, o usuário poderá armazenar um 

resumo do Diagnóstico Rural Participativo – DRP e do Plano Executivo da Microbacia – 

PEM, possibilitando aos extensionistas uma ampla visão da microbacia a ser trabalhada. 

 

O Sistema PCP AgroGeo, depois de concluída a customização, vai permitir o 

georreferenciamento das ações de ATER e a visualização da propriedade dentro do 

sistema, graças às bases disponibilizadas pela Superintendência de Desenvolvimento 

Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária. Esta nova forma de registro 

dos resultados torna o Sistema PCP AgroGeo totalmente auditável, permitindo não 

somente informar o CPF do beneficiário e detalhes do atendimento realizado, mas, 

principalmente, a localização exata do atendimento. Esta nova versão do sistema eliminará 

qualquer dúvida nos registros das ações realizadas pelos extensionistas no caso de um 

mesmo beneficiário ter mais de uma unidade de produção ou no caso de arrendamento e 

parcerias na mesma propriedade. 

 

Além dessas ferramentas, será incorporada ao PCP a possibilidade de registro do  

crédito rural educativo em substituição ao SCAI - Sistema de Crédito e Administração de 

Informação, e dos projetos de incentivos, tais como os do programa Rio Rural, Comitês de 

Bacias e outros.   Foi incluída ainda a Agenda do Extensionista por microbacia 

hidrográfica, na qual o técnico poderá especificar suas atividades mensais e, caso seja 

necessário, realizar mudanças ou reprogramar.  

 

As disponibilidades destas ferramentas do sistema PCP servirão não só para 

monitorar a ação extensionista, mas também e, principalmente, para um conhecimento 

mais profundo do setor rural fluminense. A partir dessa nova versão do Sistema PCP Agro 

Geo, cada usuário, com seu login e senha, poderá acessar os módulos do PCP, crédito 

rural e o Aspa - Acompanhamento Sistemático de Produção Agrícola.   O ASPA é um banco 

de dados “on line”, contendo informações atualizadas sobre os produtos agrícolas 
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cultivados em todo o Estado do Rio de Janeiro.   O sistema ASPA é fruto da parceria entre 

a EMATER-RIO, Faperj - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e a 

Empresa K2 Sistemas e Projetos, responsável pelo desenvolvimento do sistema, que está 

em funcionamento desde janeiro de 2013. 

 

Durante o ano de 2012, os dados da produção agrícola foram informados pelo 

campo em planilhas do programa Excel. A partir da implantação do sistema, o acesso as 

estas informações se tornou ágil e funcional. Em 2013, as informações estarão disponíveis 

no momento em que forem fornecidas pelos técnicos de campo.  Dados como preços, área 

colhida, produção e produtividade poderão ser combinados e disponibilizados através de 

relatórios com mapas, gráficos e tabelas identificando municípios e regiões produtoras, 

além de possibilitar visualizações por cultura e grupo de culturas. 

 

O novo sistema também possui uma ferramenta de correção, a ser utilizada todas 

as vezes que algum extensionista tiver que retificar uma informação equivocada. O novo 

sistema vai ajudar a corrigir um problema antigo: o tempo para a disponibilização das 

informações. 

 

As informações do ASPA têm sido utilizadas pelo IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, pela Fundação CEPERJ para a elaboração do Anuário Estatístico do 

Estado do Rio de Janeiro, pela Fundação Getulio Vargas e pelo Ministério da Agricultura 

para seus estudos e na elaboração de projetos, além de ser referência em dissertações, 

pesquisas e estudos. Recentemente foi uma das referências para o cálculo da contribuição 

da produção agropecuária no PIB do Rio de Janeiro, além de ter sido uma das fontes para 

a elaboração do inventário da estimativa de emissão gases de efeito estufa advindos da 

produção agrícola no estado. 

 

  

METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  

 

A metodologia de ATER baseia-se em conceitos que tratam de processos 

educativos, utilizando métodos e técnicas que propiciam o diálogo direto com o público 

beneficiário, estimulando seu protagonismo e participação, fundamentais para o alcance 
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dos resultados dos trabalhos de assistência técnica e extensão rural, em respostas às 

demandas encaminhadas pelas comunidades rurais, conforme consta dos planos de 

trabalho das microbacias hidrográficas acompanhadas pela EMATER-RIO.  

 

Temas como o combate à pobreza rural, a segurança alimentar e nutricional, 

geração de renda e agregação de valor e sustentabilidade exigem cada vez mais dos 

Extensionistas o aprimoramento profissional para o enfrentamento destes desafios, ora 

colocados para as instituições de ATER.  Neste contexto, a ação extensionista recorre às 

pedagogias e metodologias participativas associadas à formação para a autonomia, 

autogestão, cidadania e transformação social.   

 

                 As demandas 

apresentadas à Empresa são 

atendidas de acordo com a 

disponibilidade e cumprimento 

do cronograma de liberação dos 

recursos orçamentários e 

financeiros.   Em 2012, foram 

aplicadas 35.993 técnicas e 

métodos de ATER para um 

público total de 66.512 

participantes, conforme    

demonstrado na Tabela ao lado. 

 

 

 

Métodos e Técnicas de ATER aplicados em 2012 

          Métodos 

Abrangência 

Nº de 

Métodos 

Nº de 

Participantes 

Atendimentos Individuais 33.281 27.928 

Aulas/Reuniões/Palestras 1.719 21.411 

Campanhas 150 2.828 

Congresso 2 26 

Concursos 40 713 

Cursos/Treinamentos/Capacitações 150 1.948 

Dias de Campo 22 1.001 

Dias Especiais 39 2.008 

Demonstração Individual 1 6 

Demonstrações de Resultados 112 534 

Demonstração de Métodos 2 9 

Encontros 44 1.299 

Excursões 192 1.207 

Exposições 60 1.866 

Feiras 59 2.831 

Propriedades Demonstrativas 26 167 

Semana 2 183 

Seminários 11 243 

Unidades Demonstrativas 74 266 

Unidades de Observação 7 38 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

Reunião comunitária no 
assentamento da Fazenda 

Engenho Novo, em São Gonçalo. 
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CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS 

 

 Convênios e Chamadas Públicas 

 

Em 2012, a EMATER-RIO foi parceira em dois convênios com o Governo Federal, 

através do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA: o convênio MDA nº 156/2007 e 

o 701257/2008.   

 

O Convênio 156/2007 tem por objeto a qualificação e a ampliação dos serviços de 

assistência técnica e extensão rural.  A partir da proposta de remanejamento de recursos 

ocorrida em 2011, foram retomadas as atividades da primeira parcela em 2012, sendo 

executados o aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento Comunitário Participativo (PCP 

AgroGeo), a criação da página do “Espaço do Agricultor Familiar” - um canal de 

comunicação na internet com os produtores rurais, disponibilizando publicações on-line e 

onde é possível  tirar dúvidas com o corpo técnico da Empresa sobre questões do campo e 

outros assuntos. Assim, foi concluída  em 2012 a execução da meta de implantação do  

Sistema de Tecnologia da Informação (TI).  Somado à adaptação do “Veículo Multimídia”, 

para ser utilizado como instrumento de apoio ao serviço de ATER em feiras e eventos, foi 

aplicado neste ano o montante de R$ 722.557,00 do total previsto para este convênio.  

 

Os bloqueios judiciais na conta corrente do convênio e a exigência da Resolução 

SEFAZ/Casa Civil de 29 de dezembro de 2011, que obriga os fornecedores da 

administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro a abrirem conta corrente para 

recebimento de crédito à vista no Banco Bradesco, dificultou a execução integral do 

convênio, pois, além de vários municípios do Estado não possuírem agência do Banco 

Bradesco, houve também o desinteresse de parte de diversos fornecedores na abertura de 

conta pessoa jurídica no referido banco em atendimento aos editais. 

 

Com o objetivo de prestar serviços de assistência técnica e extensão rural aos 

agricultores familiares, o Convênio MDA nº 701257/2008, enfrentou, durante o ano de 

2012, problemas para a sua execução devido ao bloqueio judicial na conta corrente, 

inviabilizando a execução do Curso de Formação de Extensionistas – denominado “Pré - 

Serviço”, com a finalidade de capacitar os técnicos contratados no último concurso público 
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da Empresa, realizado em setembro de 2009. A execução desta meta encerrará a 

aplicação da primeira parcela deste convênio.  Estes dois convênios foram aditados, 

ampliando o prazo de execução até o final de dezembro de 2013, o que possibilitará a 

aplicação de R$ 3,7 milhões em infraestrutura e serviço da ATER no Estado do Rio de 

Janeiro.  

 

CONVÊNIO           Metas executadas em 2012 
Recursos aplicados 

em 2012 - R$ 

MDA 

156/2007 

Aperfeiçoamento do PCP (Planejamento Comunitário 

Participativo) – Sistema PCP Agro Geo 
177.840,00 

Implantação de Sistema de Tecnologia da Informação 

(TI)- Implantação do Espaço do Agricultor Familiar e 

Aquisição de Fitas de Backup 

529.702,00 

Apoio à Comercialização dos Produtos e Serviços da 

Agricultura Familiar / Adaptação de veículo multimídia 

com equipamentos 

15.015,00 

TOTAL 722.557,00 

        Fonte: EMATER-RIO - Gerência de Negócios 2012. 

 

Além destes dois convênios, a Empresa responde pelo Contrato de Repasse nº 

0286290-40/2009/MDA/CAIXA, que tem como objetivo a construção do “Espaço do 

Agricultor Familiar”, em Campos dos Goytacazes, para a melhoria da prestação dos 

serviços de ATER aos agricultores familiares do Território da Cidadania Norte Fluminense. 

O ano de 2012 foi marcado pelo fim dos impedimentos à execução da obra, sendo 

possível o cumprimento da exigência da Caixa Econômica Federal quanto ao Registro do 

Termo de Cessão do Imóvel, além da elaboração de nova planta do imóvel com a 

assinatura de todos os confrontantes, para corrigir a diferença existente entre as 

dimensões da área registrada em cartório e na prefeitura. Também em 2012, foi 

prorrogado o prazo de vigência do Contrato de Repasse por mais um ano, cujo valor é de 

R$ 338.983,60.  

 

Em 2012, a EMATER-RIO ganhou a concorrência da Chamada Pública Nº 06/2011, 

ATER para mulheres na Região Noroeste do Estado, denominada “Quintais sem 

Fronteiras”, destinada à prestação de serviço e assistência técnica a 240 mulheres de 

agricultores familiares, no valor de R$ 588.393,00. A EMATER-RIO também foi vencedora 
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da Chamada Pública Nº 10/2012 – SAF/ATER Lote 41, destinada à promoção de ATER 

para Agricultura Familiar Sustentável nos municípios de Petrópolis, Paty do Alferes, 

Teresópolis e Nova Friburgo, no valor de R$ 2.667.694,72, com previsão de atendimento a 

900 agricultores familiares nesses quatro municípios fluminenses.  

 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF 

 

O PRONAF é uma política do Governo Federal, iniciada em 1996, que visa o 

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

crédito específicas à diversidade do seu público. Em 1997 foi instituído o PRONAF 

Infraestrutura, de atuação municipal e, a partir de 2003, adotou-se uma política de 

desenvolvimento territorial, que proporcionou um novo debate sobre as possíveis 

alternativas de desenvolvimento rural sustentável, envolvendo as questões sociais, 

econômicas e ambientais das diversas regiões e territórios do Brasil.  

 

A EMATER-RIO é um agente fundamental na elaboração de propostas para o 

financiamento direto do PRONAF e na assistência técnica e extensão rural para a 

agricultura familiar, sendo o suporte para a dinamização dos processos produtivos, que 

movimentam a economia local, proporcionando benefícios diretos e indiretos para todo o 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Através dos convênios e contratos com o Governo Federal, a EMATER-RIO busca 

alcançar resultados efetivos junto ao público beneficiário, reforçando a evolução histórica 

do PRONAF como política pública para o fortalecimento da agricultura familiar, 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, beneficiaram diretamente 23.087 agricultores 

familiares em suas diversas categorias, tais como: agricultor artesanal, pescador 

artesanal, mulher pescadora 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.  
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Este público atendido correspondeu a 72% do atendimento total, conforme 

apresentado nas tabelas a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   PRONAF 

                          Público Assistido 

Categoria 
Nº de 

Beneficiários 

Agricultor Familiar 14.771 

Pescador Artesanal 993 

Mulher Rural 4.025 

Agricultor Assentado Reforma Agrária 1.534 

Jovem Rural 973 

Agricultor Empreendedor (Crédito Fundiário) 265 

Mulher Assentada Reforma agrária 382 

Mulher Pescadora Artesanal 98 

Agricultor Indígena 2 

Agricultor Quilombola 34 

Agroindústria 10 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 

PÚBLICO ASSISTIDO PELA EMATER-RIO 

Publico 
Nº de 

Beneficiários 

Agricultor Familiar 23.087 

Agricultor Não Familiar 6.793 

Outras Categorias 2.036 

Total 31.916 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 

Pescadores artesanais da região 

Noroeste atendidos pela EMATER-RIO. 

Dia de Campo sobre plantio direto de 
hortaliças, realizado em Nova Friburgo. 
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CONVÊNIOS MUNICIPAIS 

 

Durante o ano de 2012 foram captados pela EMATER-RIO o montante de R$ 

508.727,52 através de convênios com 39 municípios no estado do Rio de Janeiro.  Estes 

recursos foram captados pela fonte treze, própria para operação com convênios, sendo 

uma importante fonte de recursos para execução do serviço de ATER, bem como do plano 

trabalho acordado entre o Município e as Unidades Locais da EMATER-RIO.   

 

Tais trabalhos são de suma importância para o estado do Rio de Janeiro, por 

promoverem o desenvolvimento sustentável da agricultura fluminense, estimulando a 

produção e aumento da renda do pequeno produtor, contribuindo para melhoria da 

qualidade de vida no interior. 

 

Para o ano de 2013 foram aditivados até o momento quinze convênios com os 

municípios fluminenses. 

 

 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012 

 

PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO – PNCF 

 

PROJETO: CRÉDITO FUNDIÁRIO 

 

O PNCF é um modelo de reforma agrária em que o “assentado” (aqui chamado de 

empreendedor rural) compra sua propriedade pelo preço de mercado de um proprietário 

interessado na venda. Desta forma, tem-se a redistribuição das propriedades rurais, 

frequentemente com seu parcelamento, sem que haja conflitos. A seleção dos candidatos 

ao programa é feita com rigor, e somente pessoas com pelo menos cinco anos de 

experiência na atividade agropecuária nos últimos 15 anos é que podem se candidatar. 

 

A EMATER-RIO é parceira deste programa do MDA desde seu lançamento, 

participando da sua divulgação, realizando treinamentos, auxiliando na seleção dos 

empreendedores rurais como participante dos Conselhos Municipais de Desenvolvime 
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Rural, elaborando e encaminhando projetos à UTE-Unidade Técnica Estadual do PNCF que 

aprova os projetos para serem apresentados ao CEDRUS - Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, responsável por submetê-los à aprovação do MDA 

para efetivação do empréstimo. 

 

Desde 2011, a EMATER-RIO indicou cinco técnicos de seu quadro funcional para 

atuar em tempo integral neste programa em todo o Estado. Em 2012, a EMATER-RIO 

apresentou, com sucesso, nove projetos que beneficiaram 23 famílias na aquisição de 

propriedades no valor total de R$ 880.900,00. A área destas propriedades totalizou 288,73 

ha. Estas famílias, uma vez concluída a negociação, têm ainda direito a serem financiadas 

pelo PRONAF – A, destinado a assentados da reforma agrária. 

 

CRÉDITO RURAL 

 

A EMATER RIO está envolvida em todas as etapas da contratação e implantação de 

projetos de crédito rural, uma vez que a origem da Empresa foi a extinta ACAR - 

Associação de Crédito e Assistência Rural. A parceria com o Banco do Brasil, principal 

executor desta política pública de promoção do desenvolvimento rural, remonta desde 

esta época, 55 anos atrás.  

 

Sendo assim, a EMATER-RIO faz primeiramente a educação do agricultor para o 

crédito rural, mostrando os benefícios e os riscos de contrair empréstimos, passando-lhe a 

cultura bancária (muitos são avessos a bancos, frequentemente se limitando a ter sua 

caderneta de poupança e nada mais) e a visão de que um bom histórico bancário pode ser 

uma ferramenta útil em momentos de crescimento e/ou de dificuldades. 

 

Também faz a divulgação das linhas de crédito rural disponíveis, após sua 

atualização anual, sempre ao fim do ano safra (julho a junho). As condições de 

contratação de cada linha, suas taxas, prazos e finalidades são explicadas em reuniões, 

utilizando-se material impresso (folders, folhetos, cartazes) de elaboração própria ou não. 

Orienta e discute com o agricultor e sua família a oportunidade e conveniência de 

apresentar projetos de custeio ou investimento para serem financiados pelo agente 

financeiro; elabora e apresenta estes projetos; orienta o agricultor durante sua 
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implantação até o efetivo pagamento; quando necessário, apoia o produtor rural que 

necessita recorrer ao seguro agrícola (que protege o produtor na ocorrência de 

intempéries climáticas ou de doenças/pragas sem controle) ou que necessita, pelos 

mesmos motivos, solicitar prorrogação de seu empréstimo. 

 

 Emissão de DAP's (Declaração de Aptidão ao PRONAF) 

 

A DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) é a porta de entrada do agricultor para 

as inúmeras políticas públicas em favor do agricultor familiar. O PRONAF tem um variado 

cardápio de incentivos àqueles que são identificados como “agricultores familiares” pela 

emissão da DAP. 

 

Como exemplo destas políticas destacam-se dentre outras o crédito rural subsidiado 

com taxas menores que as demais, podendo inclusive ser aplicadas taxas negativas em 

alguns casos (o agricultor após implantar seu projeto, paga ao governo federal um valor 

menor do que o valor tomado por empréstimo anos antes); a venda direta aos governos 

municipais ou à CONAB pelos programas PAA - Programa de Aquisição de Alimentos 

diretamente do Agricultor e PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, além do 

ingresso no programa MINHA CASA MINHA VIDA RURAL, em que o governo federal provê 

moradia digna para os agricultores. 

 

A EMATER-RIO é o principal emissor das DAP's no Rio de Janeiro, sendo o único na 

maior parte dos municípios fluminense, dada sua capilaridade e seriedade e idoneidade de 

seus técnicos. Conforme o quadro ao lado, em 2012, foram emitidos 2.871 DAP's, 

atingindo então o número total de 17.322 declarações em todo o Estado do RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito Fundiário – Programa Minha 

Casa Minha Vida, na região Sul. 
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Para o ano de 2013, espera-se significativo aumento no número de DAP's emitidas, 

uma vez que as condições para seu fornecimento foram flexibilizadas pelo MDA - 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 

 Elaboração de Projetos de Crédito Rural e Contratações 

 

O Crédito Rural Educativo é um dos focos de trabalho da EMATER-RIO e uma das 

mais antigas políticas públicas de desenvolvimento rural.     Em 2012, elaborou-se um 

total de 1.210 projetos de investimento, no valor de R$ 43.442.408,00 “irrigando” as 

comunidades rurais com o valor de contratação de R$ 33.154.396,00 com a distribuição 

abaixo: 

 

PROJETOS DE CRÉDITO ELABORADOS E CONTRATADOS EM 2012 

Região 

 

Elaborados 

 

Valor (R$) Contratados 

 

Valor (R$) 

SUL 351 19.218.154 257  11.970.339 

NOROESTE 326 8.823.476 237 6.490.429 

NORTE 267  10.276.803 209  6.444.122 

CENTRO  156 R$ 91.000* 121  2.832.496 

SERRANA  110  5.032.974 170  5.417.008 

TOTAL 1210 43.442.408 994  33.154.396 

Fonte: EMATER-RIO - Gerência de Crédito Rural 

 

DAP emitida pela EMATER-RIO em 2012 

REGIÃO Nº DAP 

NORESTE 1.084 

SERRANA 694 

SUL 464 

NORTE 378 

CENTRO 251 

TOTAL 2.871 

Fonte: EMATER-RIO - Gerência de Crédito Rural 
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As regiões com maior volume de aplicações no crédito rural foram a Sul e a 

Noroeste se destacando nelas os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Valença, com, 

respectivamente, R$ 3.112.385,00 e R$ 1.290.014,00 . 

 

 Além dos créditos de investimento 

citados acima, são feitos também créditos 

de custeio das atividades agropecuárias. 

Neste caso, são financiadas aquisições de 

insumos e outras despesas,  com utilização 

em um ou dois anos a partir do 

financiamento. Dados do Banco Central 

indicam que em 2012 foram aplicados em 

operações de custeio R$ 139.131.284,38 no 

Estado do Rio de Janeiro. Destes, R$ 

52.983.879,84 foram destinados aos 

agricultores familiares (PRONAF), processo 

em que há a participação da EMATER-RIO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Beneficiários Atendidos com Elaboração de 

Cadastro e Proposta de Crédito Rural Educativo 

Atividades       Beneficiários 

Bovinocultura de Leite 578 

Pesca Artesanal 208 

Olericultura 175 

Fruticultura 87 

Bovinocultura de Corte 55 

Agroindústria 26 

Floricultura 20 

Cafeicultura 17 

Reflorestamento Econômico 16 

Avicultura de Postura 14 

Outros 40 

Total 1236 

Fonte: EMATER-RIO - Gerência de Crédito Rural 

Beneficiários Atendidos com Supervisão de 

Projetos de Crédito 

Atividades Beneficiários 

Agroindústria 27 

Pesca Artesanal 17 

Cafeicultura 16 

Fruticultura 13 

Avicultura de Postura 8 

Floricultura 8 

Outros 25 

Total 114 

Fonte: EMATER-RIO - Gerência de Crédito Rural 

Entrega de veiculo adquirido com recursos do 
Crédito Rural – em Quatis, região Sul. 
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PROGRAMA: RIO RURAL  

 

PROJETO: RIO RURAL 

 

A EMATER-RIO, responsável pela execução do Programa de Desenvolvimento Rural 

Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro - Rio Rural, 

mediante recursos do Banco Mundial, executa ações de sensibilização e mobilização das 

comunidades rurais, inseridas nas microbacias hidrográficas, bem como a identificação 

dos problemas e demandas, culminando na elaboração participativa dos Planos Executivos 

das Microbacias Hidrográficas (PEM). Com base nos PEM, as equipes técnicas dos 

escritórios locais, em conjunto com os agricultores, elaboram os Planos Individuais de 

Desenvolvimento das Unidades Produtivas (PID), de onde se originam os projetos de 

incentivo às práticas produtivas e ambientais, que têm por objetivo maior promover as 

inversões socioeconômicas e ambientais necessárias e precedentes ao desenvolvimento 

rural sustentável.  

 

Em 2012, as atividades foram desenvolvidas em 59 municípios, atingindo a adesão 

de 196 Microbacias Hidrográficas (MBH), que atualmente estão sendo trabalhadas pela 

EMATER-RIO, alcançando um número total de 47.758 produtores e 143.274 pessoas. 

 

Nas atividades de organização comunitária, foram prestadas assessorias aos grupos 

e organizações representativas dos agricultores no processo de formação e implantação 

dos Comitês Gestores das Microbacias Hidrográficas (COGEM), atingindo a formação de 

163 Comitês.  A organização e gestão dos Comitês são estimuladas de forma participativa, 

sendo fundamental para a legitimação das decisões e encaminhamentos por parte do 

público beneficiário. Neste ano, o acompanhamento técnico da extensão rural junto aos 

COGEM envolveu diretamente 4.775 pessoas. 

 

Após a adesão das comunidades e formação dos COGEM, inicia-se a fase de 

planejamento, englobando os trabalhos de pesquisa e levantamento da realidade da 

microbacia. A partir das possibilidades e condições dos participantes e com base nas 

especificidades locais, ocorre a elaboração do Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 

e do Plano Executivo da Microbacia (PEM), caracterizando o processo de auto-
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reflexão sobre os problemas comuns da comunidade e as possibilidades para solucioná-

los.  Em 2012, o trabalho efetivo da ATER resultou no alcance de 142 DRP e 137 PEM.  

Na fase de elaboração do DRP são identificados os grupos de identidade, que 

acabam refletindo também na identificação destes segundo suas atividades de interesse 

ou práticas a serem incentivadas. Em 2012, foi alcançado o número de 114 grupos de 

interesse que estão sendo capacitados e incentivados para as ações produtivas e 

ambientais do programa, abrangendo 2.146 pessoas. 

 

Durante a fase de execução do Programa Rio Rural, inicia-se a etapa de priorização 

dos agricultores que serão contemplados com as práticas, provenientes dos subprojetos 

individuais e coletivos para a diversificação e desenvolvimento agro-socioambiental, tais 

como: aquisição de kit galinha caipira, recuperação de mata ciliar nativa, proteção de 

nascente – isolamento, correção e adubação racional do solo, proteção de área de recarga 

– isolamento, incentivo à diversificação, aquisição de mudas de qualidade, saneamento 

individual/melhoria banheiros sanitários, instalação de estufas de baixo custo, dentre 

outros incentivos que são disponibilizados no rol de práticas sustentáveis do Rio Rural.   

 

Os recursos provenientes do RIO RURAL - BIRD possibilitaram a elaboração de 

135 Planos Individuais de Desenvolvimento da Propriedade (PID).  Deste total, foram 

elaborados 215 subprojetos, num montante de R$ 437.262,85, tendo sido aprovados 156 

subprojetos, liberados o valor total de R$ 333.273,85, conforme tabelas abaixo. 

 

 

 

Abrangência do Rio Rural: subprojetos elaborados 

Subprojetos 

Resultados Alcançados 

Municípios Nº PID Nº Práticas Valor (R$) 

 Elaborados 15 135 215 437.262, 85 

 Liberados 13 113 156 333.273,85 

Fonte: EMATER-RIO – Gerência de Planejamento 2012 
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 Rio Rural – Bird Emergencial 

 

Graças à ação emergencial com recursos do RIO RURAL – BIRD EMERGENCIAL 

em decorrência da catástrofe das chuvas na região Serrana, já é possível constatar a 

gradativa superação dos problemas das famílias de agricultores, reconstrução das áreas 

afetadas, revitalização das áreas de produção agrícola, registro de mudanças dos cenários 

das comunidades e o restabelecimento da rotina da vida, apesar dos traumas e situações 

irreparáveis na maioria das famílias atingidas. Até o ano de 2012, foram priorizados 2.134 

Planos Individuais de Desenvolvimento (PID), havendo uma previsão de ultrapassar 3.000 

PID em 2013.   Em 2012, foram liberados 683 subprojetos, beneficiando 681 famílias e um 

valor total de R$ 4.044.440,49.  

 

No que se refere à execução dos métodos e atividades de assistência técnica e 

extensão rural realizada diariamente pela empresa para o atendimento das demandas 

inerentes às fases de sensibilização, planejamento e execução, foram totalizados 

R$574.942,00, compreendendo o período de 2011/2012.  

 

 

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

 

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, incorporando princípios da economia solidária como 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 - vinculado à proposta de estruturação 

de um empreendimento rural em suas diversas formas. Os grupos de interesse 

representam os agricultores da microbacia que se agrupam em função da identificação de 

uma atividade ou tema relacionado aos aspectos produtivos e ambientais, podendo 

também ser de caráter social e cultural. 
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Em todas as regiões do estado, observa-se avanços na organização 

comunitária, sobretudo na estruturação dos COGEM – Comitê Gestor das Microbacias, 

responsável pelo planejamento, gestão e ação local, pelo acompanhamento dos 

subprojetos incentivados, dentre outros. Em 2012, foram trabalhados 176 COGEM. O 

trabalho de incubagem realizado junto aos COGEM tem como objetivo principal apoiar e 

fortalecer a organização dos agricultores, tendo em vista a necessidade de mediação em 

face dos recursos proveniente do Programa Rio Rural e das demandas da comunidade em 

sua relação com a microbacia e com os agentes externos – instituições governamentais e 

entidades em geral que trabalham para o desenvolvimento local.   

 

Grupos formais e informais de agricultores e empreendimentos rurais 

encontram-se em fase de consolidação do trabalho de incubadoras e, onde já ocorreu a 

identificação dos grupos de interesse, está sendo iniciado o processo de construção do 

projeto associativo na perspectiva da autogestão comunitária. Em 2012 foram totalizados 

75 grupos de agricultores beneficiados.  

 

PROGRAMA: SOCIAIS 
 
 
PROJETO: Segurança Alimentar e Nutricional  
 
 

Os esforços conjuntos no combate à pobreza rural, assegurados pelas políticas, 

especialmente as do MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário, têm contado com 

ações importantes do ponto de vista da inclusão efetiva dos agricultores familiares no 

mercado, especialmente no de venda direta. A EMATER-RIO, através do escritório local de 

Nova Iguaçu e seus técnicos, responsáveis pela organização inicial das Feiras da Roça em 

Nova Iguaçu, Queimados e Japeri, vêm trabalhando, por meio de assistência técnica, 

reuniões, visitas e excursões técnicas, a estruturação e fixação desses eventos de 

comercialização naqueles municípios, garantindo produtos de qualidade aos consumidores. 

 

Estas Feiras foram contempladas com o material adquirido com recursos do Projeto 

“Fortalecimento da Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro” financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. 

Com a chegada do material (barracas e caminhão), os feirantes de Nova Iguaçu, que 
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antes alugavam seus tabuleiros e barracas, puderam contar com a utilização de um 

material próprio, de melhor qualidade, funcionalidade e aparência. 

 

A Feira da Roça de Nova Iguaçu espelha o enfoque dos trabalhos desenvolvidos 

junto às comunidades rurais do município, buscando desenvolver seus saberes e 

organizações, mediante capacitações na área de associativismo, formas de 

comercialização, formação de preços e boas práticas de fabricação. Essa feira iniciou-se há 

cinco anos e está em funcionamento regular e ininterrupto desde então. 

 

O sucesso da Feira da Roça de Nova Iguaçu é fruto dos produtos singulares, 

característicos da agricultura familiar, porém de origem iguaçuana, e da qualidade 

desenvolvida por meio de capacitação na Escolinha de Agroecologia de Nova Iguaçu, 

trabalho também desenvolvido pelo escritório local de Nova Iguaçu. 

 

Atualmente, a Feira da Roça de Nova Iguaçu, além da EMATER-RIO, conta com o 

apoio da AS-PTA, através do Projeto Semeando Agroecologia, financiado pela 

PETROBRAS. Esse projeto contemplou a Feira com identidade visual própria, material de 

divulgação, impressão do logotipo em testeiras e saias das barracas, impressão do 

logotipo em uniformes e bonés, embalagens, folders e banners. 

 

A EMATER – RIO, por meio de seus escritórios locais, atua em parceria com as 

Secretarias Estadual e Municipais de Educação na implementação das ações do PNAE -  

Programa Nacional da Alimentação Escolar,  instituído pela Lei nº 11.947, que prevê a 

aquisição de no mínimo 30% de gêneros alimentícios dos agricultores familiares e suas 

organizações para atender aos alunos das redes públicas de educação, possibilitando com 

isso oportunidade, aos pequenos agricultores, de terem acesso a esse público de forma 

organizada e, às escolas, de fornecerem alimentos mais saudáveis que ajudam a promover 

o desenvolvimento local sustentável. 

 

A comercialização de gêneros alimentícios da agricultura familiar para as prefeituras 

obteve êxito nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu e São Fidélis, na região 

Norte do estado, e em Bom Jardim, na região Serrana. A venda para o mercado 

institucional é uma alternativa que a EMATER-RIO divulga e estimula entre os produtores 
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nas microbacias hidrográficas, pois garante a comercialização a um valor prefixado, 

diminuindo os riscos de alterações frequentes de preços do mercado convencional. 

 

Em parceria com a SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação, a EMATER-RIO 

capacitou os Diretores Regionais para o cumprimento da Lei 11.947 junto às suas 

unidades escolares e colaborou na divulgação da Chamada Pública, utilizando seus 

veículos para tornar conhecidos os  cartazes  nas áreas rurais. 

 

 Contribuir para a garantia da segurança alimentar dos alunos das escolas 

municipais e estaduais, e fortalecer a comercialização da produção agrícola municipal são 

as principais metas do serviço de extensão rural junto ao PNAE. 

 

No Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, operacionalizado pela CONAB, os 

técnicos da EMATER-RIO atuam de forma direta junto aos agricultores, suas famílias e 

organizações, visando o planejamento da produção, elaboração de projetos e assistência 

técnica para viabilizar a produção e o atendimento das demandas do programa de acordo 

com os projetos e os compromissos assumidos com as instituições beneficiadas, 

principalmente na modalidade “Compra com Doação Simultânea” que atende várias 

instituições prestadoras de serviços sociais nos municípios do estado. 

 

As associações e cooperativas na execução e desenvolvimento do PAA são 

acompanhadas e recebem assistência técnica desde a programação da produção, mas 

principalmente, nas boas práticas de comercialização, com orientações no recebimento da 

produção, sua manipulação, seleção e embalagem, para a doação às entidades sociais 

cadastradas no programa. Está sendo feito o planejamento para a produção programada 

direcionada ao abastecimento dos órgãos municipais, estaduais e até para empresas 

privadas, citando-se o Comperj e o Porto de Itaguaí, através da Odebretch. 

 

No município de Campos dos Goytacazes, as hortas escolares foram oportunidade 

de integração e aprendizagem de estudantes e professores na produção e uso de produtos 

alimentícios de qualidade. Em São Gonçalo, uma campanha de hortas domésticas, 

escolares e comunitárias, realizada pelo escritório local da EMATER-RIO, levou novos 

conhecimentos sobre a confecção de hortas e aproveitamento dos alimentos. 
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Segurança Alimentar e Nutricional 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

Alimentação Alternativa  56 pes 305 

Apoio Grupos da Agric Familiar  491 pes 11.655 

Cadastramento Doc. e Registros Diversos 86 ud 388 

Cap. em Alimentação Alternativa  48 pes 1.609 

Cap. em Plantas Medicinais  15 pes 0 

Cap. em Plantio Hortas Domésticas  85 pes 847 

Criação Pequenos Animais  73 cab 8.600 

Declaração de Aptidão (PRONAF)  49 ud 61 

Elaboração Projeto Acesso PAA  173 ud 15.735 

Elaboração Projeto de Venda  329 ud 986 

Expansão Área Cultivada (Lei 11.947)  20 ha 19.400 

Impantação de Pomar Doméstico 6 muda 150 

Implantação de Horta Escolar  25 m2 755 

Implantação de Hortas Familiar  202 m2 94.010 

Inclusão Grupos Formais Agric Familiar 29 ud 31 

Inclusão Grupos Informais Agric Familiar  32 ud 136 

Melhoria do Padrão Alimentar 265 pes 5.531 

Plantio/Cultivo Plantas Medicinais  19 m2 50 

Práticas de Educação Sanitária  24 pes 100 

Projeto Acesso PAA Contratado  12 ud 0 

Uso da Água Filtrada  22 pes 91 

Volume da Produção (Lei 11.947) 60 kg 293.731 

     Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Implantação de horta escolar 
na região Norte. 
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PROGRAMA: SOCIAIS 
 
 
PROJETO: ATER ao Social  

 

Alternativas de desenvolvimento para o campo estão incorporadas à proposta de 

assistência técnica e extensão social. 

O trabalho com gênero e a inclusão social é um dos objetivos da extensão rural, 

sendo que, na região Noroeste do estado do Rio,  têm sido incentivados projetos ligados 

principalmente ao artesanato e agroindústria como atividades que podem proporcionar 

oportunidades para o alcance desses objetivos, evidenciando o papel da mulher na 

comercialização. A extensão Rrural disponibiliza treinamentos, assistência técnica e 

participa da organização de grupos associativos para o desenvolvimento dessas atividades 

juntos as agricultoras e suas famílias. 

 

A Emater-Rio ganhou a Chamada Pública do MDA – Mulheres e Agroecologia para 

executar projeto nos 13 municípios da região Noroeste do estado com incorporação em 

suas diretrizes de trabalho das questões de gênero, geração, raça e etnia, com ações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

direcionadas à construção da equidade e valorização da cidadania. Foi realizado um 

treinamento em Serviço de Nivelamento de Extensionistas da EMATER-RIO para a 

implantação deste  projeto denominado “Quintais sem Fronteiras: revitalizando os espaços 

produtivos com foco em Gênero e Segurança Alimentar”. Deverá ser assinado um contrato 

com o MDA para a execução das ações previstas , tais como a elaboração de diagnóstico 

da unidade de produção familiar, oficinas, seminários, visitas técnicas, dentre outras.  

 

O Programa Rio Rural, da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, foi 

destaque do 21º Encontro da Mulher Rural, realizado em Nova Friburgo, no dia 17 de 

setembro de 2012, com apoio da EMATER-RIO, Prefeitura e do comércio local. O evento, 

que reuniu agricultoras de 15 localidades do município, teve como objetivo promover a 

troca de informações e experiências sobre assuntos de interesse das trabalhadoras rurais.  

         

Destacam-se como metodologias utilizadas pelos técnicos as unidades 

Ddemonstrativas, as demonstrações de resultado e os cursos, com ênfase para os de 



 29 

artesanato como importante atividade econômica no Estado do Rio, trabalhado sempre 

com um diferencial de inovação e criatividade. 

 

 

ATER ao Social 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

 Assist e Atendimento em geral) 35 - 11 

Alimentação Alternativa  91 pes 467 

Artesanato de Material Reciclado  183 ud 1.077 

Artesanatos Marinho  14 ud 243 

Capacitação Artesanato em Tear  30 pes 1.404 

Cap. Artesanato Ecológico 36 pes 1.263 

Cap. em Alimentação Alternativa  29 pes 485 

Cap.em Meio Ambiente  62 pes 1.205 

Cap. em Nossa Merenda  52 pes 2.704 

Cap. em Plantas Medicinais  35 pes  

Confec. Artesanato com Fibras Vegetais 97 ud 169 

Const. e Uso de Fossa Séptica  16 ud 16 

Criação Pequenos Animais 86 cab 3.605 

Desenv. do Artesanato em Geral  314 ud 12.062 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  4 ud 3 

Higirene do Crpo e do Vestuário 12 pes 62 

Impantação de Pomar Doméstico  20 muda 1.765 

Implantação de Horta Escolar  21 m2 1.254 

Implantação de Hortas Familiar  231 m2 1.271.697 

Instal. Módulo Sanitário (Completo)  36 ud 385 

Melhoria do Padrão Alimentar  330 pes 1.113 

Monitoramento e Controle Qualidade da 

Água 

33 pes 341 

Práticas de Educação Sanitária  73 pes 186 

Tecelagem  8 ud 20 

      Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 
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PROGRAMAS: RIO LEITE E RIO CARNE 

 

PROJETOS: Bovinocultura de Leite e Corte 

 

A cadeia produtiva do leite está entre as de maior importância do agronegócio no 

Rio de Janeiro. Políticas públicas do governo estadual são executadas pela Secretaria de 

Estado Agricultura e Pecuária, por intermédio de suas empresas vinculadas, através de 

programas como Rio Leite, Rio Carne e Rio Genética, disponibilizados pela SEAPEC aos 22 

mil produtores de leite existentes no território fluminense. 

 

A produção leiteira fluminense vive momentos favoráveis, alcançando índices 

elevados em todas as regiões. A Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária tem por 

meta alcançar, até 2015, o patamar de 1 bilhão de litros de leite produzidos no Estado, 

através das  ações desenvolvidas pela Superintendência de Defesa Agropecuária, EMATER-

RIO e PESAGRO-RIO. 

 

Os projetos e as ações da Secretaria têm atraído para o Estado do Rio de Janeiro 

indústrias lácteas, como a Nestlê em Três Rios, município localizado Centro-Sul 

Fluminense.  A Bom Gosto adquiriu a planta industrial da Nestê, em Barra Mansa no Médio 

Paraíba, e a Brasil Foods, já iniciou a construção de sua unidade em Barra do Piraí que  

entrará em operação em 2013. 

  

Outro fator decisivo para o desenvolvimento da atividade foi a aprovação na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), de leis, decretos e resoluções 

do governo estadual, possibilitando a liberação para cooperativas e associações, de 

recursos na ordem de  R$ 60 milhões em créditos de ICMS retidos, e de outros créditos 

decorrentes da desoneração da cadeia produtiva desde 2009.  A partir destes incentivos o 

segmento ganhou novo ânimo para buscar as metas de produção estabelecida pelo 

estado.  

 

 Para aumentar a produção de leite e atender à demanda das novas indústrias 

lácteas, o governo do Estado, através do programa Rio Genética, disponibilizou a 

pequenos e médios produtores, biotecnologias para melhorar a qualidade do rebanho 
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leiteiro. Em 2013, a partir desta iniciativa, pretende-se ampliar a disponibilização de 

inseminação artificial em tempo fixo e de animais resultantes de fertilização “in vitro”, 

produzidos em parceria com a EMBRAPA Gado de Leite e a PESAGRO-RIO. A iniciativa 

inclui ainda a disponibilização de crédito rural para a aquisição de animais e embriões. 

 

 As feiras do programa Rio Genética realizadas em 2012, ocorridas em quatro 

municípios do estado, foram beneficiadas pelo PEFATE - Programa Especial de Fomento 

Agropecuário e Tecnológico, disponibilizando linhas de financiamento com recursos 

exclusivos do Estado. Estes recursos apresentam vantagens inigualáveis no seu propósito 

de linha de crédito oficial, e beneficiou neste ano, 112 produtores na aquisição de 558 

animais com genética voltada para a produção leiteira, totalizando investimentos da ordem 

de R$ 2,8 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos da ATER (Assistência Técnica e Extensão rural)  no estado do Rio de 

Janeiro, desenvolvidos pela Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária através da 

EMATER-RIO, responsável pela execução dos programas Rio Leite, Rio Carne e  Rio 

Genética além do enquadramento do beneficiário do PEFATE, assim como o 

acompanhamento e assistência técnica, tem como meta principal atingir as propostas do 

governo para 2015 quanto à produção de leite no Estado e a sustentabilidade. Em 2012 

foram assistidos 14.837 produtores pela EMATER-RIO no programa Rio Leite, e 1.455 no 

programa Rio Carne, totalizando 16.292 produtores rurais assistidos nos dois programas. 

Deste total, 60% são agricultores familiares. 

 

RIO GENETICA - PEFATE 

MUNICÍPIO 
Nº 

Beneficiários 

Nº 

Animais 
VALOR – R$ 

Cardoso Moreira 44 181 959.600,00 

São Fidélis 24 108 478.500,00 

Quissamã 24 120 635.150,00 

Resende 20 149 746.500,00 

Fonte: Diretoria Técnica – Coordenação Rio Genética 



 32 

O Rio Leite – assim são denominados os encontros de produtores de leite da 

agricultura familiar, e recebem o mesmo nome do programa de governo por fazer parte da 

estratégia de atendimento aos produtores de leite. Durante este evento, são realizadas 

palestras técnicas sobre tecnologias básicas de produção de leite, reunindo pesquisadores, 

produtores, mulheres e jovens rurais e extensionistas. A EMATER-RIO, empresa estadual 

responsável pela prestação do serviço de ATER no Rio de Janeiro, utiliza esta metodologia 

para difusão das tecnologias geradas pelas empresas de pesquisa, capazes contribuir para 

o desenvolvimento da pecuária leiteira, destacando-se a PESAGRO-RIO e EMBRAPA Gado 

de Leite. 

 

Ainda com vista às ações de ATER, em 2012 a EMATER-RIO iniciou mais uma ação 

direcionada aos produtores de leite no Estado: a reestruturação do Estabelecimento 

Agrícola de Italva (E.A.I), transformado em  unidade demonstrativa na área de 

alimentação de rebanho,  com manejo intensivo de suas pastagens e  silvipastoreio. Além 

disso, estão previstas atividades de recuperação da mata ciliar e de áreas degradadas, 

distribuição de esterco liquido tratado e controle reprodutivo.   Foi realizado ainda a 

recuperação do núcleo do rebanho guzerá da Empresa, inicialmente através da 

participação no teste de progênie com o CBMG – Centro Brasileiro  de Melhoramento 

Genético do Guzerá,  ABCZ – Associação Brasileira dos Criadores de Zebu e a EMBRAPA 

Gado de Leite. A proposta da reestruturação do rebanho disponibilizará anualmente 

fêmeas e reprodutores da raça guzerá e animais guzolando, pois este sempre foi objetivo 

desde a formação do rebanho guzerá no E.A.I. Este trabalho é de suma importância 

considerando a eficiência leiteira desses animais e sua resistência as intempéries, condição 

peculiar às regiões Norte e Noroeste do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animais adquiridos por produtor 
de Santa Maria Madalena pelo 

PEFATE – Rio Genética. 
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Bovinocultura de Leite 

Indicador Físico e Tecnológico 

Nº 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

Adubação orgânica  112 t 910 

Adubação química  97 t 124 

Análise de Solo  286 ud 1.076 

Balanceamento e Preparo de Ração  55 pes 133 

Calagem  68 t 12.760 

Capac em Gerenciamento Propriedade Leiteira  13 pes 59 

Capacidade de Suporte 45   

Capacitação em Ordenha Higiênica Manual 18 pes 102 

Capacitação em Ordenha Higiênica Mecânica 7 pes 46 

Capacitação em Vacinação Animal  53 pes 64 

Cap. em Educação Sanitária Animal  43 pes 69 

Cap. em Práticas de Manejo Criação 405 pes 3.181 

Cap. em Práticas de Sanidade Animal  57 pes 458 

Cap. Produção de Leite com Qualidade 255 pes 2.284 

Controle Sanitário das Instalações  187 pes 1.116 

Formação / Recuperação de Capineiras  282 ha 724 

Formação / Recuperação de Pastagens 762 ha 3.752 

Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações  222 pes 1.276 

Introdução de Reprodutores (Geral) 31 cab 171 

Irrigação  67 ha 58 

Manejo do Rebanho / Plantel  1387 pes 20.612 

Plantio de Cana para Forragem / Silagem 303 ha 5.481 

Preparo de Solo 93 ha 249 

Prev. Controle Doenças (Raiva) 481 cab 43.863 

Prev. e Controle da Brucelose 822 cab 67.751 

Prev. e Controle da Mamite  229 cab 3.930 

Prev. e Controle da Tuberculose  71 cab 3.251 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos) 665 cab 29.626 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 
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PROGRAMA: RIO HORTI 

 

PROJETO: Olericultura 

 

A cadeia produtiva da olericultura se apresenta como um dos segmentos mais 

importantes da agropecuária no Rio de Janeiro. Dados do Acompanhamento Sistemático 

da Produção Agrícola, 2012 (EMATER-RIO), mostram que foram cultivados 46.960,76 

hectares com a produção de 1.347.238,96 toneladas, promovendo a circulação de recursos 

financeiros na ordem de R$ 1.431.950.649,90 nos municípios produtores do interior 

fluminense. Essa atividade agrícola utiliza intensivamente os fatores de produção, 

promovendo a geração de 67 mil postos de trabalho diretos e indiretos em toda cadeia 

produtiva.   

 

A olericultura está presente em maior ou menor escala em todo o território do 

Estado do Rio de Janeiro, encontrando-se em 51 municípios, com a concentração em 

polos importantes na região Serrana, Centro-sul, Noroeste, e vem se expandindo para 

outros municípios vizinhos e próximos à região metropolitana.  No interior fluminense essa 

atividade é desenvolvida predominantemente por agricultores familiares, garantindo o 

abastecimento de grande parte das hortaliças à população carioca.  

 

Segundo dados da oferta de hortaliças na Central de Abastecimento do Rio de 

Janeiro (CEASA-RJ), cerca de 32,65% são oriundos do Rio de Janeiro. Ressalta-se que 

cerca de 92% das hortaliças folhosas ofertadas anualmente naquele mercado são 

produzidas na região Serrana. 

 

Com foco no desenvolvimento rural sustentável, e tendo como base de 

planejamento em microbacias hidrográficas, as equipes de extensionistas rurais 

desenvolveram atividades integradas e em parcerias públicas de fomento agropecuário, 

contribuindo para o desenvolvimento tecnológico em equilíbrio com meio ambiente, 

sustentabilidade econômica e social das populações rurais do interior fluminense. Nesse 

foco foram desenvolvidas as diversas atividades de orientação técnica e metodologias de 

extensão rural para a promoção da produtividade e rentabilidade da olericultura, 

contribuindo assim com o desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio de Janeiro. 



 35 

O programa Rio Horti tem por objetivo fornecer à população fluminense cada vez 

mais legumes e verduras produzidas em lavouras do próprio Estado. O setor caminha para 

a autossuficiência, impulsionado pela oferta de crédito para financiar a produção.   

 

Na região Centro existem 13 culturas que contribuem para produção de olerícolas 

no Rio de Janeiro, sendo que a cultura do aipim ocupa situação de destaque na região, 

sendo a principal olerícola cultivada.  Destaca-se ainda nesta região grande participação 

das espécies folhosas, configurando um perfil de cadeia produtiva de cinturão verde, com 

o mercado consumidor ao lado, sendo esta uma condição extremamente favorável ao 

segmento, no qual predominam pequenos produtores. 

 

 A olericultura está presente em todos os municípios da Região Sul, com maior 

significância nos municípios de Vassouras, Paty do Alferes, Sapucaia, Paraíba do Sul, Volta 

Redonda, Barra Mansa, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis. Há uma forte 

tendência de se fortalecer as vendas para a Merenda Escolar com os trabalhos 

desenvolvidos junto às organizações de produtores e entidades públicas de ensino. 

Espera-se que em 2013 ocorra a expansão do atendimento de toda a demanda da 

merenda das redes municipais e estadual de ensino, gerando assim mais renda para os 

agricultores, garantindo a qualidade dos alimentos fornecidos para as crianças. 

           

 Os extensionistas da EMATER-RIO têm orientado novas tecnologias, além de 

manter os produtores e trabalhadores envolvidos, conscientes da necessidade da 

preservação ambiental, uso racional de insumos (fertilizantes e pesticidas), respeito às leis 

ambientais, sociais e trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtores apoiados pelo Rio 

Rural Emergencial em 

Teresópolis. 
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Os principais atividades e indicadores estão apresentados no quadro a seguir: 

 

 

Olericultura 

Indicador Físico Tecnológico 

Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

Aumento de Produtividade  175 - - 

Aumento de Renda  109 - - 

Capacitação em Hidroponia  2 pes 2.0 

Cap. Manejo Ecológico do Solo  147 pes 9277 

Cap. Produção de Mudas e Enxertia  59 pes 1.142 

Cap. Substituição de Insumos 59 pes 1.402 

Cap. Téc. Pós Colheita e Processamento  239 pes 28.227 

Cont. Fitossanitário Alternativo  401 ha 433 

Cont. Fitossanitário Quimico  679 ha 29.738 

Cultivo Orgânico  37 muda 12.434 

Cultivo Protegido  78 m2 34.041 

Diversificação Culturas/Integradas  517 ha 72.435 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  175 ud 23.268 

Expansão da Área da Cultivada  379 ha 963.01 

Fertilização com base Análise de Solo  664 ud 13.919 

Fertirrigação  49 ud 493 

Irrigação (Técnicamente Orientada)  311 ha 6.145 

Manejo Conservação Solo e Água  385 ha 5.385 

Manejo Cultural  647 ha 1.126 

Produção Adequada de Mudas  84 muda 93.676 

Supervisão de Crédito  43 ud 52 

Técnicas e Práticas Agroecológicas  192 ha 19.072 

Transição para Agricultura Orgânico 44 ha 31.499 

Uso de Adubação Orgânica  409 t 26.118 

Uso de Cultivares Melhoradas  198 muda 1.608.071 

               Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 
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PROGRAMA: RIO CAFÉ 

 

PROJETO: Cafeicultura 

 

Através das ações de assistência técnica e extensão rural, a EMATER RIO atendeu a 

610 agricultores em cafeicultura em 2012, sendo que 96 agricultores foram orientados no 

uso da adubação com base na análise de solo. Embora prevaleça o sistema de produção 

convencional, sete agricultores utilizaram técnicas e práticas agroecológicas em 15 

hectares, e 25 agricultores empregaram práticas de conservação de solo e água em 171 

hectares.   

Foram elaborados 17 projetos de crédito para financiamento da atividade, no valor 

de R$ 835.000,00, com o registro de expansão da área cultivada em 220 hectares.  

Com a inauguração de unidades de beneficiamento na região Noroeste em 2012, a 

tendência é a de uma maior remuneração do produtor de café na região, em função do 

aumento da qualidade do produto. Este é um fator de incentivo ao aumento da área 

plantada de café no RJ nos próximos anos.     

 

Cafeicultura 

Indicador Físico 

Tecnológico 

Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade 

de Medida 
Quantidade 

Cap. Cafeicultura  19 pes 222 

Cont. Fitossanitário Alternativo  4 ha 4 

Cont. Fitossanitário Químico  202 ha 355 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  17 ud 18 

Elaboração de Projeto de Crédito  17 mil R$ 835 

Expansão da Área da Cultivada  94 ha 220 

Fertilização com base Análise de Solo  96 ud 194 

Manejo Conservação Solo e Água  25 ha 171 

Podas Limpezas / Frutificação  42 ha 12 

Supervisão de Crédito  16 ud 74 

Técnicas e Práticas Agroecológicas  7 ha 15 

Uso de Adubação Orgânica  10 t 23 

                Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AGROgeo 2012 
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PROGRAMA: CEREAIS E OUTRAS CULTURAS 

 

PROJETO: Projeto Cultivo de Cereais 

 

Em 2012, a EMATER-RIO assistiu a 391 agricultores nas culturas de cereais no 

estado do Rio de Janeiro, principalmente milho e feijão. Destacam-se as ações da 

extensão rural para o uso de técnicas e práticas agroecológicas com 12 agricultores em 56 

hectares, e que passam também pelo uso de controle fitossanitário alternativo com 62 

agricultores adotando essa prática em 48,5 hectares. Destacam-se também as ações para 

o manejo e conservação de solos e água, onde foram desenvolvidos trabalhos com 71 

agricultores em 170 hectares.  

 

O cultivo de culturas tradicionais como milho e feijão, seja para a subsistência ou 

para comercialização em mercados locais, é uma atividade corriqueira nos diversos 

estabelecimentos rurais localizados nos municípios da região Sul. Há também grande 

produção de milho e sorgo para utilização na suplementação animal na forma de 

volumoso, através da produção de silagem. Apesar deste cenário, poucos são os 

produtores que buscam orientações ou informações técnicas sobre estas culturas. Neste 

ano de 2012 foi realizada a introdução de variedades de milho crioulas com objetivo de 

produção de palhas coloridas naturalmente para uso no artesanato, com apoio da 

PESAGRO-RIO no município de Valença. 

 

Esta parceria com a PESAGRO-RIO também tem sido importante no município de 

Araruama, situado na região Litorânea, com a execução do projeto de incentivo ao plantio 

de feijão agroecológico e de estímulo e fortalecimento do Banco de Sementes da 

comunidade de Tapinoã, já desenvolvido há três anos consecutivos. Em 2012, a 

Campanha de Plantio de Feijão naquela comunidade teve o apoio do Programa Estradas 

da Produção, da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, na preparação do solo e na 

melhoria das condições de escoamento da produção.  

 

A campanha tem como objetivo geral estimular a diversificação da produção da 

agricultura familiar, visando os pequenos circuitos de comercialização e a segurança 

alimentar e nutricional das famílias que participam do projeto. Este tem permitido 
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importantes avanços econômicos, ambientais e sociais, como o resgate da cultura que 

praticamente não existia mais na comunidade, com a introdução de duas variedades 

melhoradas; a melhoria da renda de muitas famílias; o associativismo e a organização das 

famílias que participam do projeto; a educação e diálogo visando à transição 

agroecológica; e, sobretudo a experiência com a gestão do Banco de Sementes. O Banco 

de Sementes, nos últimos dois anos, forneceu material de boa qualidade (são 12 

variedades), beneficiando 51 famílias que participaram da campanha em 2012. 

 

 

Projeto: Cultivo de Cereais 

         Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade 

de Medida 

Quantidade 

Capacitação em Plantio Direto  8 pes 36 

Cont. Fitossanitário Alternativo  62 ha 48 

Cont. Fitossanitário Químico  21 ha 9 

Fertilização com base Análise de Solo  37 ud 19 

Manejo Conservação Solo e Água  71 ha 170 

Técnicas e Práticas Agroecológicas  12 ha 56 

                        Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

PROGRAMA: CEREAIS E OUTRAS CULTURAS 

 

PROJETO: Projeto Cultivo de Cana de Açúcar 

 

Em 2012, a EMATER RIO assistiu a 403 agricultores na cultura de cana-de-açúcar, a 

qual registrou um aumento de 78 hectares. Destacam-se as ações de extensão rural para 

apoio à implantação de um sistema de produção baseado em práticas agroecológicas, 

como o controle fitossanitário alternativo, utilizado por 51 produtores em 105 hectares, e 

o manejo e conservação de solos e água, utilizados por 142 produtores em 335 hectares.  
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Dentro de um processo de uso racional de insumos químicos na cultura, 42 

produtores realizaram a adubação com base na análise de solos, e 213 foram capacitados 

no cultivo da cana de açúcar e na produção de mudas selecionadas.  

 

 

Projeto: Cultivo da Cana de Açúcar 

   Indicador Físico Tecnológico 

Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

Capac em Produção Mudas Selecionadas  11 pes 165 

Cap. Cultivo de Cana de Açúcar  10 pes 48 

Cont. Fitossanitário Alternativo  51 ha 105 

Expansão da Área da Cultivada  33 ha 78 

Fertilização com base Análise de Solo  42 ud 145 

Manejo Conservação Solo e Água  142 ha 335 

Produção Adequada de Mudas  14 muda 78.000 

Uso de Adubação Orgânica  9 t 80 

             Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AGROgeo 2012 

 

 

Projeto: Cultivo de Outras Culturas 

        Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 

   Quantidade 

Cap. Produção de Mudas e Enxertia  9 pes 45 

Cont. Fitossanitário Alternativo  6 ha 77 

Cont. Fitossanitário Químico  7 ha 21 

Diversificação Culturas/Integradas  55 ha 109 

Expansão da Área da Cultivada  43 ha 66 

Fertilização com base Análise de Solo  80 ud 806 

Irrigação (Tecnicamente Orientada)  4 ha 5 

Manejo Conservação Solo e Água  14 ha 22 

Uso de Cultivares Melhoradas  11 muda 1500 

   Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AGROgeo 2012 
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PROGRAMA: FRUTIFICAR 

 

PROJETO: Fruticultura 

 

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

desenvolvimento rural do agronegócio brasileiro. A atividade envolve atualmente mais de 

5,5 milhões de pessoas no país, ocupando uma área de cerca de 2.240 milhões de 

hectares, segundo dados do IBRAF (Instituto Brasileiro de Fruticultura), o que posiciona o 

país no posto de terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás somente da China e 

Índia. Distribuída por todo o território nacional, a produção alcançou um valor superior a 

R$ 10 bilhões anuais considerando o mercado de frutas frescas e processados, visto que o 

país detém o título de maior exportador de suco de laranja.  O Estado do Rio de Janeiro, 

detentor do segundo maior mercado consumidor do país, tem apresentando avanços na 

expansão, diversificação e sustentabilidade do setor. Por possuir esse mercado, o setor 

tem apresentado bom desenvolvimento, uma vez que, diminuindo os custos de 

escoamento da produção, torna o produto fluminense mais competitivo.  

 

A fruticultura do Estado do Rio de Janeiro obteve, segundo dados levantados do 

PIB fluminense de 2011, uma produção aproximada de 520.000 toneladas em uma área 

colhida de 37.800 hectares e com um valor de produção de R$ 363 milhões. Neste 

contexto, o setor indica uma geração de postos de serviços na ordem de 20.000 pessoas 

envolvidas diretamente na produção. 

 

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 seu desenvolvimento. Somente no ano de 2012 foram 

aplicados recursos da ordem de R$1.107.767,65.  

 O Estado do Rio de Janeiro teve uma expansão em sua área cultivada de 1470 

hectares e uma diversificação de 1093 hectares, evidenciando o desenvolvimento e a 

potencialidade da exploração diversificada da produção com o objetivo de gerar melhor 

rendimento financeiro das propriedades, assim como menor risco dos investimentos 

aplicados. 
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O mercado da fruticultura do Estado é quase em sua totalidade interno e nesse 

sentido tem se verificado como característica, em nível nacional, perdas na faixa de até 

40% da produção. Contribuem para esses números, entre outros fatores, o mau uso das 

técnicas de manejo de solo e planta e a desinformação dos produtores. A EMATER-RIO 

tem buscado, através da capacitação dos agricultores, a minimização deste problema e a 

melhor tecnificação da atividade.  

 

No ano de 2012, foram capacitadas aproximadamente 4000 pessoas. A tecnificação 

da atividade ficou evidenciada na utilização das tecnologias de fertilização com base na 

análise de solo, irrigação, poda de frutificação e no uso de cultivares melhorada. A 

fertilização com base na análise de solo foi adotada por 306 produtores; a irrigação, por 

103 produtores em uma área de 238 hectares; a poda de frutificação, por 263 produtores 

em uma área de 811 hectares, e o uso de cultivares melhoradas, por 205 produtores. A 

adoção dessas tecnologias propiciou, além da minimização das perdas, o melhor 

rendimento e produtividade dos pomares traduzindo em maior geração de receita.  

 

 A sustentabilidade ambiental do segmento foi uma das metas de ação da EMATER-

RIO no ano de 2012. Foram repassadas técnicas de manejo para conservação de solo e 

água para 225 produtores abrangendo uma área de 557 hectares. Da mesma forma e 

objetivando uma produção mais limpa e equilibrada ambientalmente, a EMATER-RIO 

propiciou a adoção de técnicas e práticas agroecológicas por 91 produtores em uma área 

de 51,5 hectares e a aplicação de controle fitossanitário alternativo (sem uso de 

agrotóxicos) por 361 produtores em uma área de 648 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. 
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PROGRAMA: RIO CARNE 

 

PROJETO: Criação de Aves 

 

Em 2012, através do convênio EMATER-RIO com a Prefeitura Municipal de São 

Gonçalo e apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os Produtores do Assentamento 

Fazenda Engenho Novo, em São Gonçalo, foram beneficiados com a distribuição de 

núcleos de produção de aves caipiras. Os núcleos são compostos de 60 aves poedeiras 

com 21 dias, ração para alimentação até o início da postura, comedouros, bebedouros, 

telas e lonas, os produtores são responsáveis pela construção das instalações e o manejo 

da criação.  Todos os beneficiários participaram de excursões e palestras e receberam 

apostilas para orientação técnica na atividade. 

 

        Elaboração e aprovação de projeto do Prosperar no valor de R$ 49.999,95, para a 

construção de um Entreposto de Beneficiamento de ovos caipiras do produtor Silvano 

Abadia, que já era atendido pela unidade local da EMATER-RIO de Maricá com dois 

projetos do Pronaf, o qual propiciou sua entrada na atividade.  Esse entreposto viabilizará 

a venda de ovos caipiras beneficiados dos produtores com Kit aves caipiras de São 

Gonçalo para merenda escolar do município. 

 

Criação de Aves 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 

   Quantidade 

Alimentação Volumosa  10 cab 14 

Cap. em Práticas de Manejo Criação  11 pes 41 

Controle Sanitário das Instalações  34 pes 148 

Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações  61 pes 24 

Manejo do Rebanho / Plantel  58 pes 57 

Prev. Controle Doenças (peste e outras)  55 cab 16668 

Sanidade do Rebanho / Plantel  14 cab 1011 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2012 
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Avicultura de Postura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal  37 cab 1900 

Balanceamento e Preparo de Ração 2 pes 4 

Capac em Criação Pequeno Porte  11 pes 63 

Capacitação em Práticas de Avicultura 72 pes 1.611 

Capacitação em Vacinação Animal  48 pes 1.319 

Cap. em Balanc. Preparo e Uso Ração  38 pes 1.228 

Cap. em Práticas de Manejo Criação  42 pes 1.240 

Cap. em Práticas de Sanidade Animal  38 pes 1.226 

Controle Sanitário das Instalações  55 pes 721 

Dest. Adequada do Lixo (Tóxico e Outros)  37 pes 7 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  14 ud 13 

Elaboração de Projeto de Crédito 4         mil R$ 4 

Higiene, Desinfest./Desinfec. Instalações  46 pes 9 

Manejo do Rebanho / Plantel 176 pes 3.483 

Prev. Controle Pragas e Doenças 22 ud 177 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 20 cab 12.547 

Projeto de Crédito Contratado  4       mil R$ 8 

Supervisão de Crédito  8 ud 4 

         Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

PROGRAMA: RIO LEITE 

 

PROJETO: Caprinocultura Leiteira 

 

 A gerência de Pequenos e Médios Animais da EMATER-RIO e técnicos do ITERJ, 

mediante o apoio da Associação dos Produtores Rurais Assentados da Fazenda Engenho 

Novo de São Gonçalo, do consultor de caprinocultura e consultoria técnica da Paraíba do 

Sul e de especialista em gestão de sanidade, gestão zootécnica, controle de produção e 

seleção genética, elaborou-se projeto técnico para implantação da unidade de treinamento 

em caprinocultura, destinado à implantação de 12 unidades de produção de caprinos no 

assentamento.  O projeto no total de R$ 394.556,62 terá 50% deste valor financiado pelo 

BNDES e será implantado em 2013, com apoio da Prefeitura, da EMATER-RIO e da 

Associação local. O Leite de Cabra será beneficiado em entreposto de leite de cabras 
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particular financiado pelo Prosperar e poderá entrar na merenda escolar de São Gonçalo, 

tendo sido emitido pela EMATER-RIO a DAP jurídica da Associação. 

 

Caprinos de Leite 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Alimentação com Concentrado 4 cab 172 

Alimentação e Nutrição Animal  1 cab 200 

Alimentação Volumosa 2 cab 175 

Aumento de Produtividade 4 % 5 

Cap. em Práticas de Manejo Criação  1 pes 1 

Controle Sanitário das Instalações  2 pes 3 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  1 ud 2 

Emprego Gerado  8 pes 16 

Inseminação Artificial  4 cab 48 

Introdução de Reprodutores (Geral) 1 cab 1 

Manejo do Rebanho / Plantel  10 pes 25 

Melhoramento do Padrão Zootécnico  2 pes 4 

Prev. Controle Doenças (Aftosa) 1 cab 9 

Prev. Controle Doenças (Raiva) 2 cab 17 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos  2 cab 135 

Produção de Leite com Qualidade 2 pes 2 

Sanidade do Rebanho / Plantel  7 cab 418 

Uso de Cana e Uréia 1 cab 21 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2012 

 

Criação de Caprinos 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Controle Sanitário das Instalações  3 pes 5 

Higiene, Desinfest./Desinfec. Instalações  5 pes 1 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos  2 cab 50 

Sanidade do Rebanho / Plantel  1 cab 20 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 
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PROGRAMA: MULTIPLICAR 

 

PROJETO: Ranicultura 

 

 Em 2012, o Programa Multiplicar financiou um projeto de ranicultura urbana em 

Niterói, sendo esta atividade somente possível no sistema Rana-Box, onde as rãs são 

criadas em “apartamentos”, sendo a área considerada apta a essa atividade já que possui 

alvará da Prefeitura e utiliza a rede de esgotos urbana para dejetos da criação. O 

ranicultor possui inscrição estadual em Ranicultura e paga luz rural devido a sua atividade. 

Com o sistema utilizado, não há odor que prejudique a vizinhança e a água vem de poço 

artesiano da propriedade.  

 

Ranicultor, dono da Rãnit - Ranicultura Niterói LTDA, após a comprovação de toda 

documentação exigida pelo Programa, captou pelo programa recursos na ordem de R$ 

30.000,00 para ração e pagamento de mão - de- obra e, com isso, possibilitando se 

estruturar e crescer na atividade. Hoje cria 10.000 rãs no local e ainda produz média de 

10 milheiros de girinos/mês, onde parte é vendida a ranicultores de outros municípios que 

fazem recria, e parte abastece seu ranário. O ranicultor Glauco, como forma de agradecer 

o auxílio do Estado, vende o milheiro para ranicultores com projetos do Multiplicar a R$ 

80,00/milheiro e, para os demais, a R$ 120,00/milheiro, bastando à comprovação do 

projeto técnico elaborado pela EMATER-RIO.  O abate das rãs é feito no Abatedouro 

Paraíso das Rãs, em Magé, que possui Serviço de Inspeção Estadual, onde o ranicultor 

paga o abate e o beneficiamento, para posterior venda do produto. 

 

 Em 2012, o projeto de construção de uma rede de interação e aprendizagem para 

a transferência de tecnologia na cadeia ranicola brasileira, idealizado no Encontro Nacional 

de Ranicultores, em Uberlândia, em julho de 2011, e elaborado via Internet por vários 

técnicos dos Estados de SP, RJ, MG, PR e RS (Emater-Rio, Universidade Federal do Paraná, 

Centro Biológico de SP, Universidade de Uberlândia, Centro Tecnológico de Alimentos da 

Embrapa em Guaratiba - RJ entre outros) sob a Coordenação do Supervisor do Setor de 

Gestão da Prospecção e Avaliação de Tecnologias do CTAA, encaminhou-se a EMBRAPA, 

projeto final no valor de R$ 313.879,00 após aprovação.  O projeto visa integrar os 

ranicultores desses Estados com capacitações, construção de um site de relacionamento e 
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outras ações.  A EMATER-RIO, através da gerência de Pequenos e Médios Animais- PMA, 

ficou responsável pelo PA-6 – Articulação e Comunicação quanto à integração dos outros 

membros do projeto, à divulgação do projeto nos meios de comunicação, cadastrando 

ranicultores na cadeia e elaboração de folders para divulgar os trabalhos. Esse ano o 1º 

relatório já foi enviado à Embrapa com 18% das ações realizadas no PA-6 (o projeto terá 

quatro anos de duração). 

           

 

 Outro destaque foi a elaboração, aprovação e supervisão do projeto de ranicultura 

da produtora rural de Cachoeiras de Macacu pelo Multiplicar,  no valor de R$ 19.606,00. 

Além da elaboração, aprovação e supervisões do projeto de ranicultura de Guapimirim  

pelo Multiplicar, em, no valor de R$ 17.476,76. 

 

 

 

 

Ranicultura 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Adubação Inicial deTanque e Açude Rã 1 ud 1 

Aquisição de Imagos Melhorados 7 mil 69 

Capacitação em Ranicultura 24 pes 873 

Controle Sanitário das Instalações 5 pes 12 

Criação de Girinos 1 mil 5 

Manut. de Tanque /Açude Rã com Adubação  2 ud 4 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos  2 cab 6000 

Produção de Girinos 6 mil 57 

Recria e Engorda de Rã 9 mil 76 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 
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PROGRAMA: MULTIPLICAR 

 

PROJETO: Piscicultura 

 

 Na região Centro foi implantado  projeto de “Aguaponia” destinado à criação de 

peixes em Búzios com recursos do PRONAF no valor de R$ 22.264,92. O projeto teve o 

acompanhamento técnico do gerente técnico estadual de Pequenos e Médios Animais, dos 

engenheiros agrônomos Nestor e Jorge Ferreira, das unidades locais da EMATER-RIO de 

Vassouras e Araruama, respectivamente.   

 

Na região Sul, convênio firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e os 

municípios de Quatis, Barra Mansa, Barra do Pirai, Valença e Vassouras viabilizou a 

disponibilização de máquinas escavadeiras hidráulicas, destinadas à construção de viveiros 

escavados, tendo como meta o aumento da produção de pescado, gerando recursos para 

pequenos produtores e diversificação da produção. O trabalho foi resultado da parceria 

entre a EMATER-RIO e as Prefeituras desses municípios. Os técnicos envolvidos tiveram a 

preocupação de respeitar o código florestal vigente. Em Quatis, foram iniciados os 

trabalhos com 14 produtores atendidos, sendo construídos 7.690m² de viveiros e 

reformados outros 1.500m². Os demais municípios estão em fase de cadastramento dos 

interessados. 

         

  A unidade local da EMATER-RIO de Piraí possibilitou a contração de projeto pelo 

Multiplicar (Programa estadual) para Cooperativa Peixe-Sul, no valor de R$ 60.000,00 

destinados à criação de tilápias em tanques-redes pelos cooperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio à piscicultura promove 
aumento da produção de pescado, 

geração de recursos para pequenos 
produtores e diversificação da 

produção. 
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Piscicultura 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Adubação Inicial de Tanque e Açude  33 ud 46 

Aquisição de Alevino  93 mil 95.519 

Capac em Criação Pequeno Porte  5 pes 13 

Capacitação em Piscicultura  32 pes 1685 

Construção de Tanque de Piscicultura 111 ud 9113 

Controle Sanitário das Instalações 13 pes 41 

Criação de Alevinos  35 mil 1.055 

Dest. Adequada do Lixo (Tóxico e Outros)  17 pes 3 

EmpeixamentoTanque/Açude/Tanque-Rede  33 mil 178 

Emprego Gerado  2 pes 4 

Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações  13 pes 14 

Manutenção de Tanque-Rede (manejo) 62 ud 156 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos  11 cab 2.300 

Recria e Engorda 110 mil 2.981 

Sanidade do Rebanho / Plantel 4 cab 730 

Sistema de Criação em Tanque Rede 41 ud 23 

Tanque Rede Implantado 3 ud 10 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

PROGRAMA: RIO CARNE e RIO LEITE 

 

PROJETO: Ovinocultura de Corte e de Leite 

 

 Destaques: elaboração de projeto técnico do PEFATE Rio Ovinos e aprovação para 

o ovinocultor de leite de Miguel Pereira, no valor de R$ 99.711,50.           Elaboração e 

aprovação de projeto técnico para ovinocultura de corte pelo PEFATE do ovinocultor de 

corte de Paraíba do Sul, no valor de R$ 75.638,50. 
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Ovinocultura 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal  3 cab 163 

Alimentação Volumosa  2 cab 301 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  5 ud 7 

Formação / Recuperação de Pastagens 53 ha 5 

Manejo do Rebanho / Plantel  10 pes 10 

Prev. Controle Doenças (peste e outras) 3 cab 2 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos  2 cab 150 

Sanidade do Rebanho / Plantel  2 cab 47 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

PROGRAMA: OUTRAS CRIAÇÕES 

 

PROJETO: Apicultura 

 

Na região Serrana após várias reuniões com o Grupo Gestor da Apicultura e com a 

Federação dos Apicultores do RJ, observou-se que o crédito rural era um entrave para o 

desenvolvimento da apicultura (principalmente a migratória) no Estado do Rio de Janeiro.  

A gerência de Pequenos e Médios Animais da EMATER-RIO elaborou uma proposta para a 

inclusão da apicultura nos programas de fomento do PEFATE. Após a criação do Grupo 

Gestor de Apicultura, iniciaram-se os trabalhos em Santa Maria Madalena e Resende. 

Foram realizadas três palestras sobre o tema, a fim de que em 2013 o programa venha 

abranger todo o Estado do Rio de Janeiro.   

 

Em 2012, ocorreu a primeira Conferência Estadual sobre Abelhas, em Mangaratiba. 

No final desse ano foram recebidas oito propostas para elaboração de projetos sendo que 

duas já foram aprovadas, uma de Madalena, do apicultor Leonardo Motta Correa, que já 

teve recursos liberados no Banco do Brasil (R$ 11.863,00), parceiro nesse Programa. Para 

2013, o programa será expandido para todo o Estado a fim de fomentar essa atividade 

que cresce, mas precisa de recursos e orientações técnicas a fim de levar ao consumidor 

um produto de qualidade, livre de patógenos e substâncias nocivas à saúde.  
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Com a aquisição de equipamentos adequados para a criação, retirada do mel e o 

envasamento em estruturas adequadas, o apicultor poderá dar um salto de qualidade no 

seu produto, ganhando ainda em produção e produtividade.  

 

Apicultura 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Capacitação em Práticas Apicultura  25 pes 174 

Cap. em Práticas de Manejo Criação  4 pes 10 

Controle Sanitário das Instalações 33 pes 566 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 4 ud 5 

Higiene, Desinfest./Desinfec. Instalações  16 pes 131 

Implantação de Apiário  33 ud 20 

Manejo do Apiário  39 ud 127 

Prev. Controle Pragas e Doenças. 2 ud 10 

Produção Cera/Propólis/Geléia Real  6 kg 14 

Produção de Mel 13 kg 3.481 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2012 

 

 

PROGRAMA: OUTRAS CRIAÇÕES 

 

PROJETO: Minhoca e Codorna  

 

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 semiextensivo (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.  

Segundo levantamento da EMATER-RIO, o Estado do Rio de Janeiro possui 36 

criadores de codornas e 54 minhocultores, responsáveis pela produção de 3,6 milhões de 

dúzias de ovos e 1,7 tonelada de húmus, respectivamente. 



 52 

 

Criação de Suínos 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

 Assist e Atendimento em geral 2 - 1 

Alimentação e Nutrição Animal  5 cab 446 

Balanceamento e Preparo de Ração  6   

Cap. em Balanc. Preparo e Uso Ração 3   

Cap. em Educação Sanitária Animal 1 pes 2 

Cap. em Práticas de Manejo Criação 3   

Cap. em Práticas de Sanidade Animal  1 pes 2.0 

Controle Sanitário das Instalações 
10 pes 

24.

0 

Dest. Adequada do Lixo (Tóxico e Outros)  6 pes 1 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural.  3 ud 3 

Emprego Gerado  1 pes 1 

Higiene, Desinfest./Desinfec. Instalações 15 pes 2 

Manejo do Rebanho / Plantel  24 pes 38 

Prev. Controle Doenças (peste e outras)  6 cab 103 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 4 cab 0 

Sanidade do Rebanho / Plantel  11 cab 181 

Supervisão de Crédito 2 ud 1 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

 

Criação de Codornas 

 
 

Indicador Físico Tecnológico 
 

N° de 

Beneficiários 

 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal  8 cab 33.600 

Controle Sanitário das Instalações  9 pes 52 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 1 ud 1 

Manejo do Rebanho / Plantel 14 pes 91 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 
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Criação de Coelhos 

 

Indicador Físico Tecnológico 

 

N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 2 ud 1 

Introdução de Reprodutores (Geral)  2 cab 80 

Manejo do Rebanho / Plantel  2 pes 1 

Prev. Controle Doenças (peste e outras)  2 cab 62 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 1 cab 200 

Supervisão de Crédito  1 ud 1 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

Criação de Minhocas 

Indicador Físico Tecnológico 

 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Aumento de Renda  2 % 20 

Capac em Criação Pequeno Porte  5 pes 25 

Controle Sanitário das Instalações 10 pes 5 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  1 ud 1 

Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações 5 pes 2 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

PROGRAMA: RIO PEIXE 

 

PROJETO: Pesca Artesanal 

 

A área costeira da região Centro, onde a mais antiga atividade econômica de 

origem não industrial é a pesca artesanal. Atualmente, com os intensos e contínuos 

investimentos de capital nos projetos portuários e industriais, a atividade pesqueira tem 

declinado. Por conta do impacto ambiental gerado, como aterramento de áreas de 

manguezais e contaminação da água, a quantidade de pescado disponível nas 
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proximidades está muito reduzida. Dessa forma, os pescadores artesanais se veem 

obrigados a atuar em áreas mais afastadas, o que demanda maiores gastos com 

combustíveis, manutenção e, em muitos casos, até a compra de uma nova embarcação. 

As “desapropriações” de moradores (muitos deles, pescadores) e estabelecimentos (como 

a escola e comércio) os têm obrigado a trocar o litoral pelos já adensados grandes 

centros. O recrutamento da mão-de-obra local, para trabalhar nas indústrias. O Porto de 

Itaguaí, por exemplo, compete com a mesma mão-de-obra, antes exclusiva da pesca 

artesanal.  

 

 Através do crédito rural PRONAF, atendeu-se aos pescadores das colônias de 

pescadores, em praticamente todos os municípios costeiros da região Centro, tais como, 

Rio das Ostras, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro D’Aldeia, Araruama, Saquarema, 

Itaguaí, Mangaratiba, Rio de Janeiro, as colônias de pescadores da Ilha do Governador, de 

Ramos, do Caju, de Copacabana, de Pedra de Guaratiba e Sepetiba, com a emissão de 

Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP), crédito PRONAF, dinamizando o custeio 

pecuário do BB rápido para recuperação de embarcações e apetrechos de pesca, assim 

como incentivo ao uso de gelo nas embarcações e aprimorar a tecnologia do pescado 

dentre outras. 

 

A pesca artesanal é mais uma das atividades que está sendo atendida pelo 

Programa Rio Rural na região Noroeste. No ano de 2012, foram aprovados e liberados 19 

subprojetos para aquisição de materiais para confecção de redes, pequenas embarcações 

e aquisição de freezer. Esse é um trabalho piloto realizado no município de Itaperuna em 

parceria com a FIPERJ e a colônia de pescadores Z-20 que tem abrangência regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mais antiga atividade econômica de origem 
não industrial  na área costeira da região 

Centro é a pesca artesanal. 
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Pesca Artesanal 

Indicador Físico Tecnológico 
N° de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Capacitação em Pesca Artesanal 67 pes 1.211 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 208 ud 2.553 

Emprego Gerado 11 pes 12 

Implant Máquinas Equipam. em Embarcações 73 ud 212 

Supervisão de Crédito  17 ud 30 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

PROGRAMA: PROSPERAR 

 

PROJETO: Agroindústria  

 

As atividades relacionadas ao incentivo da agroindústria, artesanato e turismo rural 

estão incluídas no Programa Social de Geração de Emprego e Renda na Atividade Rural - 

Prosperar, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, em parceria com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, por intermédio do Programa Nacional de 

Agroindústria Familiar, sendo executado pela EMATER-RIO. 

 

A atividade agroindustrial serve de base para outros segmentos como o turismo 

rural e o artesanato. O resultado mais visível desta atividade constitui-se na 

comercialização de produtos como doces, licores, derivados do leite, milho e da mandioca, 

embutidos, defumados, mel e derivados da cana-de-açúcar. 

 

A EMATER-RIO vem dando ênfase na capacitação dos agricultores e suas famílias, 

estruturação e reestruturação das agroindústrias familiares de pequeno porte, para se 

adequarem às necessidades de mercado, além de os produtos atenderem às normas 

higiênicas sanitárias.  Outro benefício social gerado pelo empreendimento é a melhoria da 

qualidade dos produtos processados ofertados ao mercado, redução de perdas e 
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interiorização do processo de desenvolvimento. A agroindustrialização agrega valor à 

produção, gera renda e cria postos de trabalho. 

A agropecuária vive um processo de transformação do mercado globalizado. O 

interior do Rio de Janeiro tem um perfil extremamente favorável a investimentos e ações 

de trabalho no espaço rural. Em 2012, o programa PROSPERAR financiou nove 

empreendimentos com área construída de 1.161 m², no valor de R$ 334.425,17. 

 

As agroindústrias têm se firmado no cenário estadual, ofertando produtos 

diferenciados, com sabor típico, sem adição de conservantes, potencializando e 

consolidando a cadeia produtiva da agroindústria familiar. Isso demonstra que o trabalho 

em parceria, através das organizações, tem melhorado o escoamento da produção, 

reduzido custo na compra de insumos e comercialização coletiva. 

 

Um bom exemplo de transformação da vida é o caso de sucesso da família de Rio 

Bonito, que se transformou de ex-carvoeiros em produtores de banana chips e banana 

passa e por muitos anos viveram da produção do carvão vegetal.  A EMATER-RIO, visando 

mudar este cenário de extrativismo e prejuizo ao meio ambiente, ministrou um curso de 

banana passa, farinha de banana e banana chips,  capacitando-os a fim de que  

pudessem descobrir  uma nova maneira de viver sem degradar o meio ambiente. O 

mesmo depósito de carvão foi transformado em uma agroindústria  familiar totalmente 

equipada, a custo zero para ela. Graças à parceria de empresários e da FAPERJ, através da 

articulação da unidade local da EMATER-RIO e da Secretária Municipal de Meio Ambiente 

em Rio Bonito, constata-se hoje melhorias na qualidade de vida desta família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O antigo depósito de carvão foi 
transformado em uma agroindústria  

familiar totalmente equipada. 
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Outro bom exemplo é a agroindústria de palmito de Mambucaba, na qual os 

agricultores perdiam sua produção. Hoje, com recursos emprestados por um agricultor, 

reformaram as instalações cedidas pela Associações de Produtores, instalaram a 

agroindústria e processam o palmito dos agricultores de Angra dos Reis e vendem toda 

sua produção para o programa do PNAE. O trabalho é coletivo e garantiu  o escoamento 

da produção dos agricultores. Os dos dois lados saíram ganhando, pois os agricultores 

lucraram com a venda certa e as crianças, com a melhoria da alimentação. A agroindústria 

promoveu, em conjunto com a EMATER-RIO local, uma degustação de pratos à base de 

palmito. Os pratos foram aprovados por todos e na hora da merenda nas escolas 

municipais o que se vê são as crianças lambendo o prato.  Os programas do Governo 

Federal, como o PNAE e PAA, têm permitido às agroindústrias escoar parte de sua 

produção, trazendo mais garantias aos produtores.    

 

A FENAFRA – Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária teve sua VIII Edição 

no Rio de Janeiro, na Marina da Glória. Representando o estado, participaram 43 

empreendimentos de agroindústria, quatro empreendimentos de artesanato e uma rede 

de comercialização (UNACOOP). A cada ano o setor vem recebendo incentivos para 

apresentar novos produtos com técnicas mais sustentáveis e preços justos. 

 

A cadeia do leite tem recebido atenção especial do governo do estado, fazendo uma 

integração entre os programas da Secretaria de Agricultura e Pecuária, disponibilizando 

linha de crédito para compra de vacas de alto padrão genético através do programa Rio 

Genética, apoio na cadeia produtiva leiteira através do Rio Leite e o Prosperar na 

transformação do leite. A perspectiva é fechar a cadeia atendendo a todas as fases de 

produção. Em média, o RJ teve um aumento de 3% na produção de leite e mais produtos 

industrializados e produzidos dentro do estado, acarretando aumento da receita dos 

agricultores. 

 

Em 2012 as Feiras da Agricultura Familiar, que acontecem na maioria dos 

municípios e as feiras agropecuárias têm sido  vitrine para os produtos das agroindústrias, 

pois firmam o consumo no município e para visitantes. Novas expectativas estão sendo 

aguardadas com os eventos que estão para acontecer como os Jogos Olimpícos, a Copa 
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do Mundo de Futebol e durante a Copa será realizado a Copa Orgânica, que vão consumir 

produtos agroindústrializados dos agricultores. 

 

O quadro a seguir demonstra as ações realizadas pelo serviço de ATER no estado 

através da EMATER-RIO durante o ano de 2012, em busca do desenvolvimento da 

agroindústria fluminense. 

 

 

 

 

Agroindústria 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Agroindústria Adequada à Legislação  31 ud 112 

Cap. Boas Práticas Fabric /Agroindústria  62 pes 706 

Cap. Verticalização e Transf. da Produção  43 pes 524 

Destinação Adequada do Lixo (Tóxico e Out)  6 ud 8 

Destino dos Dejetos Industriais  19 ud 38 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  26 ud 39 

Elaboração de Projeto de Crédito  7 mil R$ 558 

Elaboração Projeto Agroindustrial Familiar  12 ud 4 

Elaboração Projeto Cozinha Agroindustrial  3 ud 3 

Elaboração Projeto de Agroindustria ( 16 ud 23 

Higiene e Desinfest./ Desinfec.de Instalações  32 ud 108 

Implantação Agroindústria Familiar  27 ud 23 

Implantação Cozinha Agroindustrial  1   

Implantação de Agroindústria  7 ud 4 

Implantação de Manual de Boas Práticas Fabric  14 ud 34 

Inovação Tecnológica  21 grupos  113 

Produção Industrial Obtida  23 t 72.899 

Projeto de Crédito Contratado  7 mil R$ 243 

Supervisão de Crédito  27 ud 53 

Tecnologias Apropriadas  34 grupos  318 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 
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PROGRAMA: PROSPERAR  

 

PROJETO: Turismo Agroecológico  

 

O Estado do Rio de Janeiro possui realidades municipais variadas como topografia, 

microclima, tradição cultural, artesanato, agroindústria e gastronomia, além da 

agropecuária variada. 

 

A EMATER-RIO, em sua missão de contribuir para disponibilizar soluções que 

satisfaçam o produtor rural, seu principal e mais importante cliente, entende que a 

atividade “Turismo no Meio Rural” é mais uma alternativa de renda e preservação do meio 

ambiente e da cultura local. 

 

O turismo rural é o resultado da associação entre as atividades turísticas e 

atividades agropecuárias, com agregação de valor aos produtos, bens e serviços que 

geram alternativa de renda e valorização do homem do campo e da realidade rural. Diante 

deste panorama vários municípios já se engajaram ao PNMT (Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo) e vem desenvolvendo várias ações. 

 

Os escritórios locais da EMATER-RIO vêm ajustando suas ações com o objetivo de 

apoiar os diversos segmentos das atividades agropecuárias voltadas para a oferta ao 

turismo rural, considerando sempre muito importante a preservação do meio ambiente, 

agroindústria local, a cultura, a orientação técnica para introdução e ou melhoramento nos 

atrativos para o turismo como pesque-pague, paisagismo, leite ao pé da vaca, colhe e 

pague, passeios orientados, recepção e hospedagem, hortas agro ecológicas, trilhas, 

caminhadas, observação, recuperação ambiental. 

 

Destacam-se os municípios de Araruama, Campos dos Goytacazes, Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, Paraty, Resende, Santo Antonio de Pádua e São Pedro da Aldeia e 

Mangaratiba, que já estão desenvolvendo ações como caminhadas, observação da fauna e 

flora, visita a locais históricos, agroindústrias familiar, artesanato e gastronomia 

sustentável. Os municípios estão promovendo integração com as comunidades e suas 
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organizações, na capacitação para atender as necessidades dos agricultores em 

profissionalização em turismo rural. 

 

No Salão de Turismo no Cais do Porto/RJ, as agroindústrias familiares apresentaram 

seus produtos associados ao turismo, exposição e negócios na ABRAS (Associação 

Brasileira de Atacadistas e Supermercados), rodadas de negócios com o grupo Pão de 

Açúcar e diversas Feiras Municipais. 

 

O turismo rural é mais uma oportunidade de geração de renda e trabalho para 

agricultura familiar.   Atualmente, essa atividade vem crescendo em paralelo à expansão 

das agroindústrias: os agricultores familiares que desenvolvem suas atividades em regiões 

com potencial turístico do Estado do Rio de Janeiro estão encontrando uma nova fonte de 

renda. Nesse sentido tem se trabalhado principalmente em adequação da propriedade 

rural para a implantação de circuitos de turismo rural e ecológico. O quadro a seguir 

demonstra as ações empreendidas pelas Unidades Locais da EMATER-RIO em 2012, 

buscando a implementação do turismo rural agroecológico nas propriedades rurais. 

 

 

Turismo Rural Agroecológico 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Adequação da Propriedade Rural ao Turismo Ecológico  42 ud 32.0 

Capacitação em Turismo Rural / Ecológico  30 pes 81.0 

Implantação Circuitos Turismo Rural Agricultura 
Familiar  

42 ud 54.0 

 

 

PROGRAMA: RIO FLORESTA 

 

PROJETO: Reflorestamento Ecológico, Reflorestamento Econômico e Sistemas 

Agroflorestais. 

 

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

serviços, assistência técnica e extensão rural aos agricultores do Estado do Rio de Janeiro 
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em silvicultura econômica, legislação ambiental, licenciamento ambiental em projetos de 

pequena e média escala e regularização ambiental de propriedades rurais.    

 

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 situadas as 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 2012 o povo brasileiro iniciou uma nova etapa de aprendizagem sobre 

legislação ambiental. O atual Código Florestal, Lei nº 12.651, entrou em vigor no dia 25 de 

maio deste ano, e neste mesmo dia a Presidenta da República apresentou diversas 

alterações publicadas na Medida Provisória nº 571. Alguns meses depois, em 17 de 

outubro, foi sancionada a lei nº 12.727 que alterou o Código Florestal nº 12.651. Outro 

acontecimento que agitou a população foi à Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no período de 13 a 22 de junho, em 

diversos locais da cidade do Rio de Janeiro. As oportunidades oferecidas para a 

participação da Empresa contribuíram para mobilização de grande número de técnicos da 

EMATER-RIO. Uma das novidades lançadas nesta conferência foi o programa estadual 

Bolsa Verde, a BVRio. Sediada no Rio de Janeiro, promete contribuir significativamente 

para recuperação de reservas florestais nas propriedades rurais, vislumbrando uma nova 

receita para o agricultor e pecuarista do nosso Estado. 

 

Os efeitos destas expectativas de mudanças no cenário internacional e nacional se 

refletiram nas atividades do setor florestal e ambiental do nosso Estado. Surgiram 

inúmeras reuniões de trabalho, treinamentos, seminários, excursões e congressos. Da 

mesma forma o Programa Rio Floresta, responsável pela sensibilização, incentivos e 

fomentos da silvicultura econômica e regularização ambiental de propriedades rurais, 

apresentou resultados bastante expressivos. 
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Neste Relatório Anual poderão ser analisadas as principais conquistas dos 

extensionistas rurais, com destaque para o aumento da área reflorestada, que atingiu o 

total de 765 hectares de reflorestamentos, incluídos aqueles com objetivo econômico e 

ecológico, sendo atendidos 151 beneficiários diretos.  

 

O maior quantitativo de trabalho neste setor ocorreu em 41 municípios onde 

estiveram atuando diretamente 73 técnicos, os quais foram responsáveis por beneficiar 

583 agricultores e realizar 855 atendimentos. Ou seja, cada técnico realizou no ano, 

aproximadamente, 12 atendimentos para oito agricultores, ou seja, um e meio 

atendimentos por beneficiário (tabela 1). 

 

 

RIO FLORESTA 

REGIÃO 
Nº DE 

MUNICÍPIOS 

Nº DE 

TÉCNICOS 

Nº DE 

AGRICULTORES 

Nº DE 

ATENDIMENTOS 

CENTRO 14 27 216 316 

NOROESTE 6 9 72 105 

NORTE 2 5 40 59 

SERRANA 8 15 120 176 

SUL 11 17 136 199 

TOTAL 41 73 583 855 

 

 

 

 

 

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 à produção de 80 mil mudas, reflorestamentos de 

765 hectares, elaboração de seis projetos créditos de investimentos no valor total de R$ 

261.200,00 e a contratação de dois projetos, que totalizaram investimento da ordem de 

R$ 39.156,00. 
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Reflorestamento Ecológico 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Adequação Ambiental de Propriedades 23 ud 26 

Área Reflorestada 6 ha 36 

Manejo Conservação Solo e Água 52 ha 605 

Produção Adequada de Mudas 6 mil mudas 29 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

 

 

 

Reflorestamento Econômico 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Área Reflorestada  69 ha 617 

Cap. em Silvicultura 94 pes 94 

Cap. Produção de Mudas e Enxertia  43 pes 43 

Cap. Téc. Pós Colheita e Processamento  22 pes 22 

Cont. Fitossanitário Químico 31 ha 57 

Diversificação Culturas/Integradas 26 ha 246 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 16 ud 10 

Elaboração de Projeto de Crédito  6 mil R$ 261 

Emprego Gerado 13 pes 84 

Expansão da Área da Cultivada 41 ha 400 

Fertilização com base Análise de Solo 34 ud 31 

Irrigação (Tecnicamente Orientada)  5 ha 10 

Manejo Conservação Solo e Água  24 ha 241 

Podas Limpezas / Frutificação  9 ha 11 

Produção Adequada de Mudas  20 muda 51.101 

Projeto de Crédito Contratado 2 mil R$ 39.156 

Técnicas e Práticas Agroecológicas  21 ha 103 

Uso de Adubação Orgânica  9 t 17 

Uso de Cultivares Melhorada 39 mil mudas 206 

   Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 
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Reflorestamento Econômico 

Indicador Físico Tecnológico 
Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Área Reflorestada ha 765 

Produção Adequada de Mudas mil mudas 80 

Elaboração de Projeto de Crédito mil R$ 261 

Projeto de Crédito Contratado mil R$ 39 

                Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas Agroflorestais 

 Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Área Implantada 69 ha 103 

Área Implantada Recuperação de APP  6 ha 7 

Área Implantada Recuperação Reserva Legal  1 ha 1 

Capacitação em Implantação SAF 4 ud/pess 5 

         Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2012 

 

 

PROGRAMA: FLORESCER 

 

PROJETO: Floricultura 

 

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

mundial ocupando uma área de 190 mil hectares. Por ser uma atividade intensiva, possui 

elevada utilização de mão de obra e, por serem produtos de alto valor por unidade de 

área, a atividade tem alta rentabilidade o que confere ao segmento a grande capacidade 

de geração de emprego e renda.  
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O Brasil, com uma área de 13 mil hectares, tem se destacado nesse segmento com 

um crescimento no último ano na faixa de 15%, resultando em um valor de produção em 

torno de R$ 4,8 bilhões, segundo dados estimados pela Câmara Setorial Nacional de 

Floricultura. A cadeia da floricultura brasileira gera em torno de 210 mil postos de serviços, 

número bastante representativo quando comparado a outros segmentos da economia 

como o setor automobilístico, que emprega cerca de 100 mil pessoas e o da siderurgia, 

que ocupa 120 mil postos de trabalho. 

 

O Estado do Rio de Janeiro, acompanhando o desempenho nacional, tem 

evidenciado um aumento na sua base produtiva e comercial tendo como consequência o 

desenvolvimento de toda a cadeia. Por possuir uma diversidade de clima e um grande 

mercado para o segmento, considerando inclusive as grandes obras e eventos para 

atender a realização da Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, o 

segmento no Estado atualmente ocupa a segunda colocação nacional, sendo responsável 

por cerca de 10% da produção brasileira, perdendo apenas para o Estado de São Paulo. 

Segundo dados estimados pelo IBRAFLOR (Instituto Brasileiro de Floricultura), a cadeia da 

floricultura no Estado do Rio de Janeiro gera aproximadamente 18.000 postos de serviço e 

R$ 470.000.000,00 em valores de mercado. 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 2012 foram aplicados, segundo dados do Banco do Brasil, R$ 1.830.898,00 em 

projetos de crédito, beneficiando 70 floricultores no Estado. Um aumento superior a  

200% em relação ao volume de recursos aplicados no ano de 2011. Dados esses que 

confirmam a expansão da atividade no Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

Excursão de extensionistas e 
floricultores a Minas Gerais. 
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Projeto: Desenvolvimento de Floricultura 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Expansão da Área da Cultivada 

 

49 Ha 25 

Cap. Floricultura  

 

35 

 

pes 

 

1071 

 Cont. Fitossanitário Alternativo  

 

13 Ha 10 

Manejo Conservação Solo e Água  

 

13 Ha 18 

Técnicas e Práticas Agroecológicas  46 Ha 3 

Fertilização com base Análise de Solo  

 

30 ud 86 

Uso de Adubação Orgânica  

 

11 T 50 

 Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2012 

 

 

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

aumento de 25 hectares de floricultura para 49 produtores, confirmando que o segmento 

apresenta atratividade para investimentos no Estado. Destaque deve ser dado à pequena 

área (0,5 ha) explorada pelos produtores que é suficiente para a geração de renda e 

emprego. A expansão da atividade foi realizada, com especial atenção para uma melhor 

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

sustentável e limpa.   

  

  

 A EMATER-RIO promoveu a capacitação de cerca de 1000 pessoas na atividade 

através de cursos, excursões e eventos. Destaque deve ser dado ao intercâmbio realizado 

com o Centro de Floricultura da EPAMIG em São João Del Rey na tecnologia de produção 

sustentável de flores, que contribuiu para o atendimento de 13 produtores em uma área 

de 10,5 hectares em controle alternativo de pragas, bem como no atendimento de 46 

produtores em técnicas e práticas agroecológicas. Esse resultado se torna expressivo à 

medida que a atividade é uma das classificadas no setor primário como uma das principais 

consumidoras de agroquímicos e esses (agroquímicos) responsáveis por parte considerável 

dos custos de produção. Dessa forma, a transferência dessa tecnologia aos produtores, 

além de concorrer para um mercado com maior valor agregado, visto a valoração de 

produtos limpos, e para a diminuição dos custos da atividade em nível de propriedade, 

contribui diretamente na saúde do produtor e sua família. 
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Para se evitar problemas decorrentes do uso intensivo do solo, como a salinização 

que inviabiliza o cultivo, faz-se necessária a aplicação correta de adubos e corretivos 

através da análise do solo para a sua fertilização. Neste contexto, a EMATER-RIO 

acompanhou 30 produtores na fertilização com base em análise do solo, realizando 86 

análises de solo. Não obstante, foi realizado o atendimento a 13 produtores abrangendo 

uma área de 18 hectares, em conservação de solo e água com vistas ao uso adequado do 

solo para evitar a salinização e a degradação desse recurso natural e a preservação dos 

mananciais de água, evitando dessa maneira a diminuição e contaminação do recurso 

hídrico.  Resultados fundamentais para a sustentabilidade das unidades produtivas e 

consequentemente a manutenção do desenvolvimento do setor no Estado.   

  

PROGRAMA: ATER COMUM A TODOS OS PROGRAMAS 

 

PROJETO: ATER COMUM A TODOS OS PROJETOS 

 

O Sistema PCP AgroGeo além de disponibilizar metas contendo indicadores 

específicos para cada projeto, estabelecidos pelos gerentes técnicos estaduais da 

EMATER-RIO em consonância com as Unidades Locais, responsáveis pelos registros das 

informações geradas no campo, apresenta também metas transversais, portanto comuns 

aos programas e projetos executados pela empresa, relacionados ações da cidadania, 

administração rural, organização rural e mercado e comercialização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visita a  produtor orgânico 

em Teresópolis. 

 

Treinamento de Operador de 

Trator - Micropatrulha 

Mecanizada, na região Serrana. 
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ATER COMUM A TODOS OS PROJETOS EM 2012 

Indicador Físico Tecnológico 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Ação em Rede 

 

210 pes 6.909 

Acesso SPG (Sist Participativo Garantia) 

 

70 pes 1.030 

Ações de Associativismo e Cooperativismo 2523 pes 49.460 

Administração Rural 766 pes 3.572 

Agricultor Certificado 

 

2 pes 2.0 

Agroindústria Inserida no Mercado Institucional 

 

4 ud 4.0 

Apoio à Certificação 

 

11 pes 12.0 

Apoio à Eventos de Comercialização 

 

188 pes 8.090 

Apoio ao Mercado Justo e Solidário 

 

60 pes 137 

Apoio ao Programa Aquisição de Alimentos 

 

357 pes 10.907 

Apoio Mercado e Gestão 

 

316 pes 3.540 

Assist. Dirigente Instituição do Agricultor 4167 ud 13.649 

Capacitação Assoc. e Cooperativismo 

 

106 pes 1.771 

Capacitação de Conselheiros 

 

17 pes 21 

Capacitação de  Dirig. Instit. dos Agricultores 

 

154 pes 12.902 

Comercialização de Produtos em Geral 

 

818 pes 5.224 

Declaração de Aptidão (PRONAF) 

 

2391 ud 10.546 

Estudos/Pesquisas/Levantamentos 973 grupo interesse 6.533 

Inclusão no Programa Aquisição de Alimentos 

 

123 pes 2.029 

Melhoria Processo Embalagem 

 

75 pes 337 

Participação em CMDRS 

 

485 pes 11.254 

Participação Eventos Agric Familiar 

 

518 grupo interesse 12.501 

Participação Feira Estadual Agric Familiar 

 

31 grupo interesse 865 

Participação Feira Nacional Agric Familiar 

 

83 pes 3.964 

Realização Feira Local Agricultura Familiar 

 

468 pes 29.406 

Realização Feira Regional Agric. Familiar 

 

6 pes 48 

Sistematização de Experiências 

 

123 grupo interesse 1.540 
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PROGRAMA: ESTRADAS DA PRODUÇÃO 

 
O Programa tem como foco principal a recuperação, adequação e perenização das 

vias vicinais fluminenses, de forma a possibilitar condições mínimas e ininterruptas de 

tráfego nessas estradas durante todo o ano, melhorando as condições de vida das 

comunidades rurais e promovendo a cidadania junto aos agricultores e suas famílias. 

 

As fortes precipitações pluviométricas que vêm assolando todas as regiões do 

estado nos últimos anos, causando grandes prejuízos econômicos e ambientais, tais como 

sangramento de açudes, transbordamento das águas dos rios, inundação em diversas 

áreas, famílias desabrigadas, comunidades sem acesso a serviços básicos, como saúde e 

educação, grande parte das estradas danificadas, aulas suspensas, além de grandes 

prejuízos à infraestrutura física dos municípios, têm demandado o desempenho das 

equipes do Programa Estradas da Produção no interior do estado, com atuações muitas 

vezes não previstas em nossos trabalhos, mas que marcam a presença do governo 

estadual junto às comunidades atingidas. Isto, principalmente, devido à falta de máquinas 

e equipamentos nas prefeituras e na maioria das instituições estaduais e pelo convívio e 

presença efetiva de nossas equipes em todo interior do Estado. 

 

 

 Estrutura Física Atual  

 

A divulgação do programa nas áreas rurais, bem como sua importância para o 

desenvolvimento do interior do Estado do Rio e o interesse dos produtores por estes 

serviços, vem apontando para a necessidade de ampliação da frota de máquinas da 

SEAPEC/EMATER-RIO de forma a conseguir maior eficácia e abrangência, a promoção e 

melhoria das condições de vida e produção das populações do interior. 

 

O Programa Estradas da Produção tem levado grande apoio para a infraestrutura 

dos municípios, para a logística das estradas rurais e para o fortalecimento da agricultura 

familiar. A manutenção e recuperação dessas estradas vicinais vêm contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida desses produtores e para as condições de escoamento da 
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produção dos empreendimentos agropecuários. O apoio e participação de todos, constitui 

fator de importância fundamental para o sucesso do Programa.  

 

 

FROTA 

Máquina/veículo/Equipamento Existente 
Necessidade de 

Ampliação 

Retroescavadeiras 21  

Motoniveladoras 21  

Trator Agrícola 25  

Escavadeiras Hidráulicas 7  

Pá Carregadeiras 5  

Trator de Esteiras 5  

Rolo Compactador 3 6 

Grade Aradora 25  

Roçadeiras 14  

Scrapper 6  

Caminhão Plataforma 3  

Cavalo Mecânico 4  

Caminhão Comboio 6  

Caminhão Apoio 5  

Caminhão Basculante 18 8 

Prancha 4  

Oficina Movel (caminhão)  5 

Caminhão Pipa  5 

Pick Up Tracionada  8 

Total 172 32 

    Fonte: EMATER-RIO – CORER 2012. 

 

 

 

 Necessidade de Ampliação da Frota 

 

Atualmente o programa conta com apenas 21 patrulhas para atendimento aos 92 

municípios do estado.  Para maior eficácia e agilidade das ações do programa, bem como 

maior eficiência dos serviços, é urgente a necessidade de complementações das patrulhas. 

Desta forma, espera-se incluir a ampliação da frota como um dos principais componentes 

para as metas do ano de 2013. 
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 Resultados Alcançados 

 

Quanto aos resultados, apesar das interrupções motivadas pelos necessários 

atendimentos emergenciais, pelas abundantes chuvas que nos últimos anos têm assolado 

o Estado, prejudicando sobremaneira o bom desempenho da atividade, observa-se uma 

boa atuação do Programa no período compreendido desde a sua implantação até o final 

do ano de 2012. 

 

 

Atividades 
Municípios 

Beneficiados 

Unidade de Medida Produtores 

Beneficiados Ha Km 

Estradas 67  6.800 23.478 

Preparo do Solo 31 3.728  12.083 

Total 98 3.728 6.800 35.561 

 

 

 

 Metas para 2013 

 

 

 Capacitação e treinamento da equipe técnica e operacional: buscar o 

aperfeiçoamento profissional de forma a aumentar a produtividade, reduzir acidentes, 

reduzir custos, diminuir rotatividade de pessoal, maior entrosamento da equipe, 

melhoria das condições do ambiente de trabalho e satisfação pessoal. 

 

 Implantação de Programa de Recomposição Vegetal das Encostas: adoção 

de iniciativas para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas de taludes, 

assoreamento e interrupção de drenagens naturais e outras situações paralelas aos 

serviços de recuperação de estradas vicinais, que possam acarretar danos ambientais. 

 

 Prosseguimento dos Trabalhos de Construção de Pontes na Área Rural: 

dar continuidade aos trabalhos de execução, restauração e melhoramento da condição 

estrutural e de tráfego das pequenas pontes de grande importância para o escoamento 

da produção. 
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 Aquisição de Material para Adequação das Estradas: em função do insucesso 

das parcerias com os municípios para cessão de material utilizado nos trabalhos de 

adequação das estradas, será proposta a compra destes materiais pelo programa. 

 

 Utilização de Material Ecológico: experiências positivas apontam para o uso de 

produtos orgânicos nos trabalhos das estradas. 

 

 Complementação de Patrulhas: conforme proposto anteriormente. 

 

 


