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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 e os  resultados alcançados no ano de 2013. Vinculada 

à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – SEAPEC, a EMATER-RIO é responsável pelo serviço de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, sendo a executora das políticas públicas do Governo Federal e do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, incluindo os programas de governo, dos quais se destacam: o 

PRONAF, o  Rio Genética, Prosperar, Cultivar Orgânico, Frutificar, Florescer, Multiplicar e Rio Rural. 

 

Há 55 anos, a EMATER-RIO tem efetiva presença no campo, atuando de forma descentralizada nos 92 

municípios do Estado, por meio dos 72 escritórios locais constituídos por equipes multidisciplinares.  

 

No ano de 2013, o comprometimento do serviço de extensão com o desenvolvimento rural sustentável 

propiciou o fortalecimento de parcerias com organismos internacionais, federais, estaduais, municipais, 

entidades representativas das comunidades rurais e do setor privado. Em nível internacional, a parceria com 

o Banco Mundial foi ampliada, destacando-se a atuação em microbacias hidrográficas em todas as regiões 

do estado. No âmbito federal, a parceria com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário – MDA, e do 

Desenvolvimento Social e do Combate à Fome – MDS garantiu ações para o fortalecimento da agricultura 

familiar em bases agroecológicas e de fomento a sistemas locais de produção e abastecimento de 

alimentos. Em nível estadual, destacou-se o incentivo ao desenvolvimento agropecuário, por intermédio do 

Programa Estadual de Fomento Agropecuário e Tecnológico – PEFATE, que conta, inclusive, com linha 

crédito rural com recursos do Governo Estadual.  

 

O ano de 2013 foi marcado por avanços e conquistas em todas as fases de trabalho do programa Rio Rural, 

sendo possível registrar o alcance de diversos resultados em todo o estado, abrangendo 59 municípios e um 

número total direto de 48.335 pessoas, com a prestação efetiva dos serviços de ATER a um público de 

23.253 beneficiários participantes no universo de 217 microbacias hidrográficas. 

 

A EMATER-RIO executou várias ações com o objetivo de ampliar a cidadania do produtor rural e sua família, 

valorizando e proporcionando o reconhecimento da atividade rural. Em diferentes municípios foi realizada 

campanha de emissão de documentos para o agricultor e sua família denominada Ação Rural. A finalidade 

foi facilitar o acesso à DAP - Declaração de Aptidão ao PRONAF, ao atestado de produtor rural, ao boletim 

de produção e à carteira de produtor rural. Estes documentos emitidos pela EMATER-RIO permitem ao 

homem do campo e sua família acessarem vários programas e políticas públicas.  
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Outro destaque de 2013 foi o convênio firmado entre EMATER-RIO e Caixa Econômica Federal para trabalho 

com o crédito rural no estado. A princípio, a CEF está operando com linhas para médios e grandes 

produtores. O produtor rural conta agora com mais uma opção de agente financeiro para contratar as 

operações de crédito rural. 

 

O Programa Estradas da Produção tem como foco principal a recuperação, adequação e a 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. 

 

Apesar das interrupções motivadas pelos necessários atendimentos emergenciais e pelas abundantes 

chuvas que nos últimos anos têm assolado o estado, observa-se uma boa atuação do programa no ano de 

2013, totalizando a manutenção e recuperação 6331 km de estradas vicinais, 1678 hectares de solo 

preparados, beneficiando cerca 59.000 moradores da zona rural, sobretudo aos produtores rurais e sua 

família. 

 

Ao longo do documento, serão detalhados trabalhos e ações da extensão rural  executados durante o ano 

de 2013, bem como seus reflexos na realidade socioeconômica dos produtores rurais e suas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMATER-RIO 

 

BASES FÍSICAS 

 

A EMATER-RIO possui estrutura descentralizada e com alta capilaridade, estando presente em todos os 

municípios do Estado nos quais a atividade agropecuária é importante, por meio de suas 72 unidades locais, 

coordenadas por cinco escritórios regionais e um escritório central.   Além das unidades locais, a empresa 

conta também com sete escritórios de engenharia rural, que desempenham importante função de 

proporcionar aos produtores rurais e seus familiares melhores condições de acesso às propriedades rurais, 

através da manutenção e recuperação das estradas vicinais localizadas na área rural.  A empresa conta ainda 

com três centros de treinamento destinados ao treinamento de seus funcionários e principalmente para 

capacitação dos agricultores e suas famílias.    

 

Além da presença física através das suas unidades locais de assistência técnica e extensão rural, a Empresa 

também tem buscado garantir o acesso à informação por meio de sua página na internet, onde são 

disponibilizadas diferentes informações como a série histórica do acompanhamento da produção agrícola 

do estado do Rio de Janeiro, calendário agrícola para comercialização no mercado atacadista CEASA-RJ e 

relatório de atividades da EMATER-RIO. A página principal disponibiliza também acesso ao “Espaço do 

Agricultor Familiar”, possibilitando visualizar notícias do campo,  eventos programados pelas unidades locais 

em todo o Estado, enviar perguntas  diretamente aos gerentes técnicos das áreas especificas e ainda acessar 

publicações sobre temas diversos e baixá-las para impressão. Em 2013 foram registrados mais de 11.000 

acessos ao Espaço do Agricultor Familiar e cerca de 200 consultas pelos internautas aos gerentes técnicos 

estaduais. 



7 

 



8 

 

  

        

              

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

A EMATER-RIO conta com uma força de trabalho de 622 empregados com formação profissional 

diversificada e capacitada, dentre engenheiros agrônomos, médicos veterinários, técnicos agrícolas, 

zootecnistas, sociólogos, assistentes sociais, pedagogos, jornalistas, economistas domésticas, advogados, 

contadores, engenheiros florestais e técnicos de planejamento, além do pessoal da área de apoio 

administrativo e operacional. Esta força de trabalho vem contribuindo para o desenvolvimento rural de 

forma integrada e sustentável, por intermédio de ações da assistência técnica e extensão rural e de 

processos educativos e participativos, visando o fortalecimento da agricultura familiar e de suas 

organizações e da segurança alimentar e nutricional da população do Estado  do Rio de Janeiro. 

 

Dentro do seu quadro funcional, a empresa conta com vários profissionais com cursos de especialização em 

áreas afins às atividades de extensão rural e ainda um grupo significativo com mestrado e doutorado em 

diferentes áreas (zootecnia, fitotecnia, ciência do solo, ciência ambiental, engenharia agrícola e economia 

rural e recursos hídricos). A formação multidisciplinar e o aprofundamento de conhecimentos em várias 

áreas pelos nossos profissionais, através dos cursos de pós-graduação, aperfeiçoamento e nivelamento de 

informações proporcionadas pela Empresa ao seu corpo técnico, garantem a EMATER-RIO o 

reconhecimento e a credibilidade junto às diversas organizações governamentais e não governamentais que 

direta e indiretamente atuam ou se relacionam com a área rural. 

 

O quadro a seguir apresenta a multidisciplinaridade do quadro funcional da EMATER-RIO: 

Escritório Central da 
EMATER-RIO 
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FUNÇÃO FORMAÇÃO EFETIVO À 
DISPOSIÇÃO 

TOTAL 

EXTENSIONISTA RURAL I Engenheiro Agrônomo 67 13 80 

Médico Veterinário 33 18 51 
Zootecnista 11 3 14 
Engenheiro Florestal 2 0 2 

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL I 

Engenheiro Agrônomo 10 0 10 
Médico Veterinário 18 0 18 
Zootecnista 2 0 2 
Engenheiro Florestal 2 0 2 
Engenheiro Agrícola (ESER) 4 0 4 

EXTENSIONISTA RURAL II 
 

98 17 115 

AGENTE DE DES. RURAL II Técnico Agrícola 92 0 92 

EXTENSIONISTA SOCIAL I 
 

10 1 11 

EXTENSIONISTA SOCIAL II 
 

14 2 16 

AGENTE DE DES. SOCIAL I 
 

6 0 6 

AGENTE DE DES. SOCIAL II 
 

6 0 6 

NIVEL 
SUPERIOR 

EX SIAGRO  6 19 25 

EMATER  19 4 23 

NIVEL 
SUPERIOR 

ESPECIALIZADO  22 9 31 

NÃO ESPECIALIZADO  3 0 3 

1º GRAU  103 8 111 

TOTAL  528 94 622 

Fonte: Coordenação de Recursos Humanos 
 
 

 
FROTA 

 

A frota da EMATER-RIO é atualmente composta de 313 veículos, ferramentas fundamentais para a 

execução, com eficiência e eficácia, das ações de ATER e de engenharia rural da Empresa em todo o Estado. 

 

Atualmente, 70% dos veículos utilizados pelos extensionistas nas atividades de assistência técnica e 

extensão rural possuem menos de quatro anos de uso.  Os veículos utilitários lotados nos escritórios 

regionais são utilizados na realização dos métodos complexos de ATER desenvolvidos pelos escritórios 

locais, no apoio ao deslocamento de produtores e técnicos para reuniões, dias de campo, dias especiais, 

excursões, entre outros métodos complexos e grupais.  A empresa também possui um veículo multimídia, 

que vem sendo utilizado como suporte à realização de metodologias de ATER, além de outros eventos com 

a presença de produtores, como feiras e exposições agropecuárias. 

O quadro a seguir apresenta a frota existente no patrimônio da empresa em 2013: 

VEÍCULOS EM USO 
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ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ATER 

MODELO ANO Nº 

Renault Sandero 2010 149 

Ford Courier 2007 10 

Ford Fiesta 2010 43 

Gol  Especial 1999 32 

Fusca 82 / 80 / 83 / 84 12 

Saveiro 97 / 98 7 

Kombi 2010 9 

Caminhão 77 / 88 / 92 / 11 9 

Caminhão 2011 1 

Caminhão Basculante 89 1 

Parati 1992 2 

Sprinter 2007 1 

Gol 1988 36 

Fiat Doblô 2008 1 

Total 313 

Fonte: Patrimônio 2013   

Além de veículos de diferentes marcas, a frota da EMATER-RIO conta com tratores, 
retroescavadeiras , caminhões, entre outros, utilizados no Programa Estradas da Produção. 
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Visita técnica ao agricultor 

 

 
A assistência técnica e extensão rural  executada pela EMATER-RIO é uma das políticas públicas de destaque 

e importância para o desenvolvimento da agricultura no Estado do Rio de Janeiro. O público assistido é 

beneficiário de um conjunto de programas e projetos que se integram, buscando a atualização de 

tecnologias e ferramentas, incorporando a esse serviço condições para melhor atender aos cidadãos 

agricultores, potencializando as condições do ambiente em que vive no desafio de ampliar a qualidade de 

vida e melhoria na renda,  agregada à produção de alimentos de qualidade, tanto para produtor quanto 

para o consumidor. 

 

Em 2013, os resultados diretos e indiretos da ATER registraram 100.256 atendimentos a 36.411 unidades 

produtivas familiares e não familiares, sem repetição (representando um aumento de 18% em relação ao 

ano de 2012), e a um público de 35.569 beneficiários, entre agricultores familiares, pequenos e médios 

produtores, organizações e entidades representativas do setor agropecuário e instituições públicas e 

privadas diversas. 

 

A ATER comum a todos os programas e projetos contribuíram para uma participação cidadã e o 

protagonismo dos agricultores, apoiando a consolidação de diversas ações inerentes aos programas do 

Governo do Estado, apoiados pelo Governo Federal, BIRD e parcerias com os municípios e instâncias não 

governamentais e privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público Geral Atendido por Programa em 2013 

Programa Nº Total de Atendimentos 

Compra coletiva de mudas 

Orientação técnica no preparo de solo 
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METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  

 

A ação extensionista está relacionada ao trabalho multi e interdisciplinar, amparado em técnicas e 

ferramentas que estimulam a participação e o diálogo direto com os produtores rurais, suas organizações, 

grupos de identidade, associações, sindicatos e cooperativas. De uma forma articulada e integrada, o 

trabalho da extensão rural estabelece parcerias com instituições públicas governamentais e não 

governamentais, propiciando a elaboração e implantação de planos locais de desenvolvimento rural 

sustentável.   

 

 

Os programas e projetos são executados objetivando o atendimento das demandas e necessidades das 

comunidades rurais. Mediante técnicas e métodos educativos de ATER, estimula-se o protagonismo dos 

agricultores no decorrer do processo de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, visando a promoção 

de intervenções e mudanças no ambiente rural, com vistas a sistemas de produção viáveis tecnicamente e 

que resultem em condições de vida com mais justiça e igualdade.  

ATER Comum a Todos os Programas 28.227 

Cereais e Outras Culturas 642 

Cultivar Orgânico 658 

Engenharia Rural 145 

Florescer 591 

Frutificar 2.949 

Multiplicar 782 

Outras Criações 1.130 

Prosperar 743 

Rio Agroenergia 331 

Rio Café 1.185 

Rio Carne 2.169 

Rio Floresta 665 

Rio Horti 7.919 

Rio Leite 18.185 

Rio Peixe 980 

Rio Rural 25.881 

Sociais 6.387 

Crédito Fundiário 687 

Total  100.256 
Fonte: EMATER-RIO, Sistema PCP AGROGEO 2013. 
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As ações de extensão rural caminham para a consolidação de uma pedagogia de ATER na medida em que o 

público beneficiário demanda cada vez mais uma assistência técnica e extensão rural comprometida com o 

processo educativo e participativo.  Em 2013, a EMATER-RIO realizou atendimentos e visitas de orientação 

técnica direta ao agricultor, reuniões, palestras, oficinas de trabalho, dias de campo, dias especiais, 

campanhas, demonstrações de tecnologias, cursos e capacitações diversas e o assessoramento direto a 

grupos e organizações representativas dos  agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais.  
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Métodos e Técnicas de ATER aplicados em 2013 

          Métodos Abrangência 

Nº de Métodos Nº de Participantes 

Atendimentos Individuais 34.825 57.699 

Aulas/Reuniões/Palestras 2.113 33.943 

Campanhas 125 1.494 

Congresso 4 304 

Concursos 47 850 

Cursos/Treinamentos/Capacitações 97 1.432 

Dias de Campo 25 1.396 

Dias Especiais 37 1.107 

Demonstração Individual 509 618 

Demonstrações de Resultados 67 298 

Demonstração de Métodos--- 197 635 

Encontros 98 3.646 

Excursões 274 2.458 

Exposições 41 6.280 

Feiras 40 8.225 

Propriedades Demonstrativas 11 20 

Semana 4 24 

Seminários 10 192 

Unidades Demonstrativas 70 154 

Unidades de Observação 8 16 

Total 38.602 120.791 
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CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS 

Acompanhamento de projetos Visita técnica em manejo 
animal 

Dia de campo em pastejo rotacionado 

Reunião no assentamento rural Elaboração de croqui da unidade 
produtiva 

Reunião de gupos de agricultores 
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CONVÊNIOS FEDERAIS COM  O MDA 

 

Em 2013, a EMATER-RIO em parceira com o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA executou as atividades e metas dos Convênios MDA nº 156/2007 e o MDA nº 701257/2008, 

finalizados, respectivamente, em 28 e 31 de dezembro de 2013. 

 

Ambos os convênios, em sua essência, apoiam as atividades de assistência técnica e extensão rural com 

investimentos em infraestrutura e logística, desenvolvimento de processos de capacitação de técnicos e 

parceiros de ATER, agricultores familiares e públicos afins envolvidos com a agricultura familiar e que 

participam do processo de transição e dos esforços para a implantação de sistemas de produção de base 

agroecológica. 

 

Em 2013, foram ampliadas as ações envolvendo o veículo multimídia adquirido com recursos de convênio 

com o MDA. O veículo é uma novidade que vem sendo colocado à disposição do público com o objetivo de 

fomentar as atividades de ATER que propiciem a dinamização e valorização da agricultura familiar. Eventos 

de agricultores como feiras, exposições agropecuárias, campanhas para emissão de DAP jurídica e demais 

ações têm sido apoiados com este recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se  também uma maior abrangência das atividades de ATER, com a realização de visitas técnicas a 

100 beneficiários do Pronaf B nos municípios de São Fidélis e São Francisco do Itabapoana, na Região Norte, 

e Itaperuna, Porciúncula e Varre-Sai, na Região Noroeste.  As visitas tiveram como objetivo informar aos 

beneficiários sobre os seus direitos e as linhas de créditos disponíveis.  Outro destaque foi o Encontro de 

Crédito Rural do PRONAF, realizado no Centro de Treinamento da Empresa em Cordeiro, Região Serrana, 

com o objetivo levar aos 64 participantes, entre agricultores familiares e pescadores artesanais, portadores 

da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP,  extensionistas e parceiros, as informações necessárias para 

acessar o crédito rural do PRONAF.  

O uso do veículo multimídia, em 2013, beneficiou 
cerca de 850 pessoas, entre agricultores familiares, 
mulheres, jovens rurais, quilombolas e técnicos. 
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Registrou-se a implantação Unidades Demonstrativas de Esterco Liquido nos municípios de Valença, 

Vassouras, Conceição de Macabu e no CENTERJ de Cordeiro, as quais, somadas à unidade já implantada em 

Porciúncula, totalizam as cinco unidades previstas no convênio, que devem beneficiar cerca de 3.000 

agricultores familiares. Com essas práticas, entende-se que é possível contribuir com a ampliação de 

experiências de ATER no processo de transição de uma agricultura convencional para a de base 

agroecológica, diminuindo custos para o agricultor, diversificando a produção e promovendo o equilíbrio 

dos agroecossistemas.  

 

Durante o ano de 2013, a aquisição de mais 15 barracas (totalizando 75 unidades) permitiu a ampliação do 

seu uso em diversas feiras e eventos pelo Estado do Rio de Janeiro, de forma a apoiar a comercialização dos 

produtos da agricultura familiar.  As feiras estão se ampliando e a demanda por barracas tem aumentado, 

demonstrando a diversificação e fortalecimento do público da agricultura familiar. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Com o objetivo de fornecer o passo a passo para a implantação de agroindústria em bases 

técnicas e de acordo com a legislação vigente, foi produzido material técnico sobre 

agroindústria, com a impressão de 5.000 folderes para os escritórios locais. O material 

destaca informações e estratégias relacionadas às etapas a serem observadas para 

implantação da agroindústria e o registro dos produtos, com vistas a abranger 300 técnicos 

que se dedicam ao trabalho efetivo de ATER em agroindústria. 

 

 

 

 

CURSO DE FORMAÇÃO DE EXTENSIONISTAS 

 

Barraca adquirida com recursos do MDA e 
utilizada em feiras para comercialização de 
produtos da agricultura familiar. 
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Promovido com o objetivo de capacitar os novos contratados pela EMATER-RIO no concurso realizado em 

setembro de 2009. A contratação dos concursados, iniciada em dezembro de 2009, se estendeu até a data 

final de validade do convênio citado, em novembro de 2013. O processo para a viabilização do Pré-Serviço 

teve início em maio de 2010, porém, devido a cortes no orçamento da EMATER- RIO, não foi possível sua 

realização naquela época, tendo sido efetivado somente em 2013. 

 

A capacitação foi estruturada com a subdivisão em seis “cursos”, distribuídos em quatro módulos 

abordando diferentes aspectos/assuntos/áreas. Foram utilizadas metodologias participativas, exposição oral 

dialogada, equipamentos multimídia, dinâmicas de grupos e debate em plenária, encenação, 

desenvolvimento de atividades práticas e laboratório de informática.  

 

Os novos contratados foram divididos em três turmas, independentemente da formação ou lotação, para 

frequentarem quatro módulos do curso, com a participação de uma turma por semana.  Ao final, cada 

turma participou de quatro módulos em um tempo total de quatro semanas. Os quatro módulos foram 

realizados no período de três meses, conforme previsto na memória de cálculo do convênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A proposta de formação dos agentes de ATER foi a de proporcionar aos 137 extensionistas recém 

contratados o conhecimento para atuarem em seus municípios como facilitadores dos processos de busca e 

troca de informações e experiências no âmbito do desenvolvimento rural sustentável. Além disso, foram 

disponibilizados esclarecimentos e fundamentos quanto à necessidade de participação dos agentes nesta 

1ª Turma Curso de Formação de Agentes de 
ATER 

2ª Turma Curso de Formação de Agentes de 
ATER 

3 ª Turma Curso de Formação de Agentes de ATER 
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nova abordagem de intervenção no espaço rural e apresentados os processos de construção da PNATER e 

do PEATER-RJ.  

 

Visando alcançar estes objetivos, o treinamento abordou os seguintes temas:  Histórico e Contextualização 

da Extensão Rural,  Políticas Públicas Estaduais, Agroecologia,  Crédito Rural e Fundiário,  Metodologias de 

Extensão Rural ,  Planejamento e Registro de Dados (Sistema PCP – AgroGeo e ASPA). 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM REDE TEMÁTICA DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE ATER 

 

Visando a implantação da Lei de ATER, o MDA tem estimulado a participação de técnicos e agricultores em 

Redes nas Temáticas que envolvem as especificidades da agricultura familiar. Em 2013, a EMATER-RIO 

participou do Encontro da Rede Temática de Metodologias Participativas de ATER, em João Pessoa-PB, e 

contribuiu  na análise e avaliação geral das ações realizadas no âmbito das redes, bem como dos resultados 

alcançados nesta temática em cada estado.   

 

Do encontro constaram o debate do Plano Nacional de Formação de Agentes de ATER e a visita ao sítio 

Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade Corredor, no município de São Miguel de Taipu. O encontro 

visou também fomentar e solidificar a construção da pedagogia de assistência técnica e  extensão rural com 

vistas a uma agricultura de base agroecológica, sustentável e solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro da Rede Temática de Metodologias Participativas de ATER reuniu extensionistas de todo o Brasil e discutiu 

novas formas de se pensar a assistência técnica e a extensão rural no Brasil. 

 
 

Em 2013, a EMATER-RIO também trabalhou no aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento Comunitário 

Participativo – Sistema PCP AgroGeo, com recursos dos convênios com o MDA.  O sistema proporcionou a 

empresa implantar o seu banco de dados, que hoje está consolidado e efetivado como ferramenta de 

registro do planejamento e resultados das atividades de ATER realizadas pelos técnicos. Além desta 
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ferramenta, destaque também para a implantação do  Sistema de Tecnologia da Informação (TI), que é  um 

canal de comunicação na internet com os produtores rurais, disponibilizando publicações on-line. 

 

De acordo com as metas de investimento e apoio logístico previstas nos convênios para melhorar as 

condições e qualidade de trabalho da EMATER-RIO, foram adquiridos dois aparelhos de ar condicionado 

modelo SPLIT de 24.000 BTU's para climatização da Coordenação de Planejamento (CPLAN) e para o Centro 

de Treinamento de Três Rios, na Região Sul; um microcomputador, com impressora e nobreak para o Centro 

de Treinamento de Cordeiro; e ainda cinco  impressoras a laser monocromáticas para apoiar as ações de 

ATER no âmbito dos cinco escritórios regionais da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar- PRONAF, instituído pelo Governo Federal 

em 1996 e ampliado a partir de 2003, é uma política pública que busca viabilizar o atendimento das 

   Visita do auditor do MDA, Alexandre Alves, em junho para vistoria do material permanente, oriundo da 
parceria MDA/EMATER. 
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demandas da agricultura familiar, segmento esse responsável por mais de 70 % da produção de alimentos 

no país.  

 

A EMATER-RIO atua como agente fundamental na elaboração de propostas para o financiamento do crédito, 

como também no desenvolvimento das ações de assistência técnica e extensão rural para agricultura 

familiar, dinamizando os processos produtivos que movimentam a economia local e estadual, 

proporcionando benefícios diretos e indiretos aos agricultores familiares, em parceria com o governo 

federal através de convênios e contratos.  

 

 No Estado do Rio de Janeiro, os recursos do PRONAF, integrados com aqueles das políticas públicas do 

governo estadual, beneficiaram diretamente 26.859 agricultores familiares em suas diversas categorias: 

agricultor familiar, pescador artesanal, mulher pescadora artesanal, mulher rural, agricultor assentado da 

reforma agrária, jovem rural, agricultor empreendedor do crédito fundiário, mulher assentada da reforma 

agrária, agricultor indígena e agricultor quilombola. 

 

Além do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar, o advento de iniciativas governamentais, como 

o Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, aumentaram a demanda local por emissão de Declaração 

de Aptidão ao PRONAF - DAP.  Os beneficiários das políticas públicas do PRONAF corresponderam a 74% do 

público atendido pela EMATER-RIO em 2013. 
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          PÚBLICO ASSISTIDO PELA EMATER-RIO 

Público Nº de Beneficiários 

Agricultor familiar 26.859 

Agricultor não familiar 6.949 

Outras categorias 2.603 

Total 36.411 

FONTE: Sistema PCP AgroGeo, EMATER-RIO – CPLAN/NIDOC 2013 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÚBLICO ASSISTIDO PELA EMATER-RIO POR CATEGORIA 

 
AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF - Público Assistido por Categoria Sem Repetição 

REGIÃO CENTRO NOROESTE NORTE SERRANA  SUL TOTAL 

Agricultor familiar 2.672 4.857 2.210 4.102 3.232 17.073 

Mulher rural 872 1.284 551 1.454 819 4.980 

Jovem rural 186 312 182 314 269 1.263 

Índio H 1 - 1 - 54 56 

M - 1 - - 4 5 

Quilombola H 19 1 1 - 20 41 

M 21 1 - - 20 42 

Assentado da 
reforma agrária 

H 390 5 957 22 87 1.461 

M 140 - 212 2 53 407 

Pescador artesanal H 481 30 369 8 157 1.045 

M 74 4 80 - 8 166 

Agricultor 
empreendedor do 
crédito fundiário 

H 26 30 11 137 21 225 

M 26 11 11 30 4 82 

Agroindústria 1 - 1 7 4 13 

Total 4.909 6.536 4.586 6.076 4.752 26.859 
FONTE: Sistema PCP AgroGeo, EMATER-RIO – CPLAN/NIDOC 2013 

 

Os irmãos Valcir e Eliseu Taborda antes só 

plantavam tomate; agora fornecem vários gêneros 

para a merenda escolar em Paty do Alferes. 
. 

Preparo do aipim para o processamento da 
farinha em São Pedro D’ Aldeia. 
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CONVÊNIOS MUNICIPAIS 

  

No ano de 2013, a EMATER-RIO captou recursos através de convênios com 35 municípios. Esta captação é 

importante fonte de recursos para a execução dos serviços de assistência técnica e extensão rural e do 

plano de trabalho acordado entre o município e as unidades locais da EMATER-RIO.  

  

Estes trabalhos são de grande importância para o Estado do Rio de Janeiro por promoverem o 

desenvolvimento sustentável da agropecuária fluminense, estimulando a produção e aumento da renda do 

pequeno produtor, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e para a garantia de abastecimento de 

alimentos a toda população.  

 

Na região Noroeste, os municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Laje de Muriaé, Porciúncula, 

Santo Antonio de Pádua e Varre e Sai têm convênio com a EMATER-RIO.  Já na região Norte, são os 

seguintes municípios conveniados: Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, São 

Francisco de Itabapoana,  Quissamã e São João da Barra. Os municípios de Bom Jardim, Carmo, Duas Barras, 

Nova Friburgo, Sumidouro, Teresópolis e São Sebastião do Alto, pertencentes à região Serrana, também 

possuem convênio. Na região Centro, a empresa mantém convênio com os municípios de Guapimirim, 

Itaguaí, Magé e São Gonçalo. Na região Sul,  são 11 os municípios que possuem convênio: Barra Mansa, 

Petrópolis, Itatiaia, Paraty, Paty do Alferes, Quatis, Resende, Rio das Flores, São José do Vale do Rio Preto, 

Sapucaia e Três Rios. 

   

 

 

CRÉDITO RURAL 

Feira da Agricultura Familiar em Japeri. 
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O crédito Rrural no Brasil foi institucionalizado em 5 de novembro de 1965, através da lei 4.829, como 

política de desenvolvimento da produção rural do país, tendo em vista o bem estar do povo. 

 

Ele tem como objetivo estimular os investimentos e ajudar no custeio da produção e comercialização de 

produtos agropecuários, além de proporcionar a circulação de alimentos (matéria- prima vegetal e animal), 

movimentar a economia local/estadual e gerar tributos para os municípios, estados e união, elevando 

investimentos e gerando empregos.  

 

Entre outras políticas públicas, o crédito rural é provavelmente  a mais importante ferramenta   capaz de      

contribuir de forma   decisiva para  o desenvolvimento  rural sustentável,    desde           que utilizado como 

instrumento e meio de estruturação e reestruturação das unidades produtivas, das comunidades rurais, dos 

municípios e dos territórios rurais.    No entanto, o benefício só cumprirá o seu papel se associado   a uma 

proposta ou projeto de desenvolvimento da família, que contemple a diversificação e a sustentabilidade das 

explorações, o beneficiamento e industrialização da produção,    o aumento e agregação da renda, com a 

geração de ocupação e emprego.  Em 2013, a EMATER-RIO priorizou ações de divulgação, incentivo, 

esclarecimentos e apoio nas questões relativas aos acessos aos financiamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Programa Nacional da Agricultura Familiar (PRONAF), foram contratadas 6.800 operações de 

custeio e investimento agrícola e pecuário, viabilizando mais de R$ 106 milhões em crédito rural para os 

agricultores familiares do Estado do Rio de Janeiro. 

       

Agricultores do município de Magé com o veículo 
utilitário financiado pelo crédito rural. Eles 

conseguiram aumentar o poder de negociação na 
comercialização dos seus produtos. 

 

Produtores rurais entregando os projetos 
de créditos para a avaliação junto ao 

gerente do Banco do Brasil no município. 
de Itaguaí. 
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DAP- DECLARAÇÃO DE APTIDÃO AO PRONAF 

 

A Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP é o instrumento que identifica os beneficiários do programa e 

suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas, constituindo-se em documento obrigatório para 

acessar as políticas públicas do Governo Federal. 

 

Como exemplo destas políticas públicas destacam-se o crédito rural PRONAF subsidiado com taxas menores 

que as demais de crédito rural do mercado; a venda direta aos governos municipais ou à CONAB pelos 

programas PAA - Programa de Aquisição de Alimentos e PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, 

além da possibilidade de acessar o Programa Minha Casa Minha Vida Rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Rio de Janeiro, mais de 19 mil beneficiários possuem a 

DAP válida. No ano de 2013, a EMATER-RIO, principal agente emissor deste documento no estado, emitiu 

3.421 declarações, possibilitando o acesso destes produtores a políticas públicas.  

 

 

DAP’s emitidas pela EMATER-RIO em 2013 

REGIÃO Nº DAP 

NORESTE 1.040 

SERRANA 1.026 

SUL 423 

NORTE 599 

CENTRO 333 

TOTAL 3.421 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

Agricultor familiar com sua DAP emitida pela EMATER 
RIO – Esloc Mangaratiba. 
 

Parceria entre produtor rural, EMATER-RIO e Banco 
do Brasil visando alavancar o crédito rural no 

município de Magé. Trabalho de assistência técnica visando o crédito 
rural educativo na Região Norte do estado. 
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TRABALHOS COM O CRÉDITO RURAL EM  2013 

 

Em 2013, a EMATER-RIO investiu também na capacitação dos seus funcionários. Foi realizado o treinamento 

oficial de técnicos contratados no último concurso. No módulo de crédito rural, mais de 100 funcionários 

receberam orientações sobre o trabalho com o crédito rural educativo, relacionamento com o agente 

financeiro, emissão de DAP, políticas públicas para os beneficiários do PRONAF e diretrizes do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, com a mudança de Safra 2012/2013 para a Safra 2013/2014, foram realizadas cinco reuniões 

regionais com representantes de todos os escritórios locais para que fossem repassadas as informações da 

nova safra, de modo a padronizar os trabalhos com o crédito rural no estado. 

 

 

                             

 

 

 

Treinamento dos técnicos em crédito rural. 
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Um destaque do ano de 2013 foi a oficialização do Sistema de Crédito Rural no Sistema PCP. A partir de 

outubro, os técnicos da EMATER-RIO começaram a utilizar o novo sistema online, que possibilita um melhor 

gerenciamento das operações de crédito rural realizadas. 

  

Além disso, foram realizados dois encontros de crédito rural no ano de 2013 para produtores rurais: um em 

Conceição de Macabu,  com o objetivo  de levar informações sobre crédito rural educativo, parâmetros de 

enquadramento para emissão de DAP e operacionalização do crédito rural pelo Banco do Brasil.  Outro 

encontro aconteceu em Cordeiro, na região Serrana, e contou com a participação apenas de agricultores 

familiares e pescadores artesanais. Neste encontro foram abordados os temas pertinentes ao PRONAF com 

a participação de palestrantes do MDA, da Secretaria Executiva do PRONAF/RJ, da Superintendência do 

Banco do Brasil e da Gerência Técnica Estadual de Crédito Rural/EMATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de crédito rural em Conceição de Macabu. Encontro sobre crédito rural da Região Serrana – 
Cordeiro. 

Cartilha educativa sobre 
crédito rural do Pronaf 
elaborada para levar 
informação sobre a 

obtenção do crédito ao 
agricultor familiar. 
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Outro destaque de 2013 foi o convênio firmado entre EMATER-RIO e a Caixa Econômica Federal para 

trabalho com o crédito rural no estado. A princípio, a CEF está operando com linhas para médios e grandes 

produtores. Espera-se que o PRONAF também seja trabalhado por esta instituição financeira. O produtor 

rural conta agora com mais uma opção de agente financeiro para contratar as operações de crédito rural. A 

EMATER-RIO, está buscando um trabalho em parceira com a CEF, a fim de alavancar as contratações no 

estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO 

 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF disponiliza recursos financeiros para os agricultores e 

suas famílias adquirirem imóveis rurais através de financiamento com recursos do Governo Federal. A 

EMATER-RIO tem participado diretamente do processo de seleção/avalição das propriedades rurais, 

elaboração dos projetos para aquisição dos imóveis e  crédito  para custeio/investimento, além de prestar 

assistência técnica  para os agricultores e suas famílias após adquirirem suas  propriedades. 

 

O trabalho com crédito fundiário é coordenado  pela Unidade Técnica Estadual – UTE e Unidade Técnica 

Regional – UTR, que atuam em parceira com os extensionistas da EMATER-RIO em todas as etapas do 

processo de aquisição das propriedades rurais, permitindo assim que os trabalhadores rurais, meeiros, 

parceiros e arrendatários possam adquirir suas propriedades. 

 

Durante o ano de 2013, a extensão rural fluminense trabalhou junto à Unidade Técnica Estadual na 

divulgação e elaboração de propostas de crédito fundiário em todo o estado. De acordo com informações 

prestadas pela UTE/RJ, foram contratadas quatro propostas de crédito fundiário em todo o Estado em 2013, 

Assinatura do Convênio entre a EMATER-RIO e a 
Caixa Econômica Federal. 
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nos municípios de Campos, Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua e Laje do Muriaé,  

totalizando R$ 198.975,00 em 31,96 hectares. 

 

 

Além disso, foram realizadas 442 visitas de acompanhamento e supervisão em beneficiários, sendo 370 do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário  e 72 do Banco da Terra. A Empresa também forneceu apoio à UTE 

na realização de palestras temáticas e oficinas de regularização e renegociação de crédito fundiário. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA RIO RURAL - BIRD 

 

PROJETO: RIO RURAL 

 

O Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do Rio de 

Janeiro - Rio Rural, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de Janeiro, por 

intermédio da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável (SDS), conta com o financiamento do 

Banco Mundial/BIRD para implantar as ações no Estado do Rio de Janeiro. A EMATER-RIO é a responsável 

Crédito Fundiário 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
medida 

Quantidade 

Meta assistida e atendimento em geral 147 - 665 

Área do imóvel adquirido 8 ha  

Imóvel regularizado 22 ud 32 

Nº de famílias beneficiadas 150 ud 3842 

Projeto PNCF contratado 4 ud 3 

Projeto PNCF elaborado 21 ud 143 

Projeto PRONAF A contratado 4 R$ 87.700,00 

Projeto PRONAF A elaborado 5 R$ 107.494,00 

Supervisão PNCF realizada 133 ud 530 

Supervisão PRONAF A realizada 27 ud 31 
Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2013 
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pela execução do programa e tem como desafio a melhoria da qualidade de vida no campo, conciliando o 

aumento da renda do produtor rural com a conservação dos recursos naturais e a diminuição da pobreza 

rural. 

 

Para atingir este objetivo, a EMATER-RIO adota a estratégia de ação do programa que utiliza a microbacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e intervenção, envolvendo diretamente as comunidades 

residentes neste espaço geográfico, incentivando a adoção de práticas sustentáveis e técnicas produtivas 

mais eficientes e ambientalmente adequadas.  

 

Para o cumprimento das metas estabelecidas 

em todas as microbacias trabalhadas, adota-

se o fluxo de metodologia que contempla as 

fases de sensibilização, planejamento e 

execução.  Em cada uma destas fases são 

realizadas etapas especificas gerando 

diferentes produtos que caracterizam a sua 

efetivação, habilitando os envolvidos a 

passarem para a fase seguinte.   O esquema 

ao lado ilustra as diferentes fases e suas 

respectivas etapas que compõem o fluxo da metodologia do programa Rio Rural.  

 

 

Em 2013, com apoio financeiro do Banco Mundial (BIRD), a empresa deu continuidade ao processo de 

mobilização e adesão de comunidades rurais, ampliando o trabalho para 217 microbacias hidrográficas, 

identificando os problemas comuns, priorizando e atualizando as demandas, chegando a consolidar 164 

Diagnósticos Rurais Participativos (DRP). O estímulo e a realização de técnicas dinâmicas interativas 

propiciaram a elaboração dos 164 Planos Executivos das Microbacias Hidrográficas (PEM).  

 

O ano de 2013 foi marcado por avanços e conquistas em todas as fases de trabalho do programa Rio Rural, 

sendo possível registrar o alcance de diversos resultados em todo o estado, abrangendo 59 municípios e um 

número total direto de 48.335 pessoas, com a prestação efetiva dos serviços de ATER a um público de 

23.253 beneficiários . 
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As ações de ATER apoiadas pelo programa Rio Rural são direcionadas desde a fase de sensibilização e 

adesão das comunidades, iniciada pela identificação e pelo reconhecimento das microbacias hidrográficas 

como unidades de planejamento, até a intervenção para o alcance de mudanças e melhorias nas áreas 

social, econômica, ambiental, cultural e política, em escala local e municipal. 

 

A participação e organização dos agricultores são fomentadas a cada fase do programa, pois são essenciais 

para que as mudanças sejam oportunizadas. Os Comitês Gestores das Microbacias Hidrográficas, formados 

por representantes dos diferentes grupos de interesse da microbacia, participam, acompanham e 

monitoram todas as ações e os resultados alcançados, do planejamento à execução dos Planos Executivos 

das Microbacias Hidrográficas.  Em 2013, 191 COGENS participaram deste processo. 

 

De acordo com a metodologia do programa, depois dos Planos Executivos das Microbacias Hidrográficas 

elaborados, as equipes técnicas dos escritórios locais e agricultores se integram para a elaboração dos 

Planos Individuais de Desenvolvimento (PID) das unidades produtivas, de onde se originam os projetos de 

incentivo às práticas produtivas e ambientais, cujo objetivo maior é apoiar as mudanças socioeconômicas e 

ambientais essenciais ao desenvolvimento rural sustentável.  

 

Os agricultores identificados no DRP, contemplados no PEM, que aderem ao programa e participam de 

todas as fases, são beneficiados por intermédio dos PID’s, mediante os subprojetos e respectivas práticas 

incentivadas para o desenvolvimento das unidades produtivas familiares.   

 

Atualmente, o programa disponibiliza um lista de 90 práticas nas categorias ambiental, econômica 

individual e grupal, que promovem a adequação, recuperação e proteção ambiental, estimulando a adoção 

de tecnologias com base agroecológica, além de apoiar atividades para a organização produtiva das famílias 

com vistas à geração de trabalho e renda e inclusão social.  

 

 

 

 

Elaboração DRP Censo da Microbacia 
Dona Mariana/ Sumidouro 

Consolidação do DRP MBH Nascente 
do Rio Negro/Duas Barras. 

Consolidação do PEM  Aprovação 
dos  Beneficiários  - MBH Nascente 

 Elaboração de PID 
MBH Córrego do Quilombo/Sapucaia 
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Neste ano, foram elaborados   1.969 PID’s e  4.978  subprojetos, perfazendo um total de R$ 9.683.105,73. 

Do total de subprojetos elaborados, 4.224 indicam incentivo financeiro direto ao público. Importante 

considerar que o grupo restante ainda está em revisão para liberação imediata tão logo seja aprovado. 

  

Na tentativa de melhor assistir o agricultor, e sem interferir na ordem do atendimento à elaboração dos 

PID’s e subprojetos, realiza-se o sorteio com a participação da Coordenação do Programa da SDS/SEAPEC, a 

EMATER-RIO, o COGEM da microbacia beneficiária, a comunidade, os parceiros e a prefeitura municipal. 

Todo o processo depende da aprovação dos COGENS, que conta com o assessoramento técnico da EMATER-

RIO local. Em 2013, contabilizaram-se 80 sorteios, com um número total de 2.565 beneficiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de Subprojetos / Categoria de práticas incentivadas 

Região 

 

Adequação 

Ambiental 

Agroecológica Ambiental Produção 

Sustentável 

Social Total 

Centro 87 129 59 439 - 714 

Noroeste  225 316 143 740 - 1424 

Norte  316 34 27 502 3 882 

Serrana 146 146 49 499 - 840 

Sul 59 60 32 213 - 364 

Total  833 685 310 2393 3 4224 

FONTE: Sistema PCP AgroGeo, EMATER-RIO – CPLAN/NIDOC 

 

Sorteio de beneficiários realizado na 
Microbacia Córrego da Prata/Carmo 

Sorteio de beneficiários realizado 
Microbacia Santa Cruz e São 

Lourenço/Nova Friburgo 

Sorteio de beneficiários realizado na 
Microbacia Mazombinha/Itaguaí 
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Implantação de subprojeto de pastejo rotacionado nas microbacias do Meio e Córrego Fundo (Conceição 

de Macabu). 

Sistematização de pastagem  com aumento da produtividade do rebanho leiteiro 
 

Em 2013, os planos individuais e coletivos selecionados para o desenvolvimento sustentável das unidades 

produtivas adotaram as seguintes práticas: 

 

Subprojetos incentivados com enfoque socioeconômico e ambiental 

 

Subprojeto de kit galinha: sistema de criação de galinha caipira para o consumo familiar – produção de 

carnes e ovos com benefícios para a segurança alimentar e nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aves em fase de postura 
Pinto de um dia para produção de ovos 
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Proteção e restauração do ambiente 

Sistemas produtivos em bases agroecológicas 

Produção de leite sustentável 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manutenção e rcuperação da mata ciliar / 
Varre e Sai  

Aquisição de mourões para proteção de 
nascentes / Sapucaia 

Implantação de cana forrageira: preparo da terra e plantio na Microbacia  do Canal 
Degredo/São João da Barra – EMATER-RIO/RIO RURAL. 
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Minipatrulhas mecanizadas 

 

Em atendimento às demandas dos agricultores da Região Serrana, atingidos pela catástrofe climática da 

região Serrana de Janeiro de 2011,  foram adquiridas, com recursos do programa Rio Rural Emergencial, 

máquinas e implementos (minipatrulhas) que estão apoiando a produção e comercialização, diminuindo 

gargalos existentes na cadeia produtiva de folhosas e olerícolas da região. 

 

No total são 44 patrulhas equipadas com implementos de arado e grade, espalhador de calcário, broca para 

perfuração de covas, carretas para transporte da produção e outras necessidades do produtor, beneficiando 

32 associações de produtores, abrangendo 6.500 beneficiários dos municípios de Teresópolis, Nova 

Friburgo, Bom Jardim e Sumidouro.  

 

O atendimento dessa demanda foi essencial para estabelecer uma base sólida para a produção de folhosas 

e olerícolas, diversificação e qualidade adequados ao cenário atual e futuro de demanda por alimentos, 

Caldas Alternativas 

Cultivo Protegido 

Consorciação 

Apicultura 

Sistema integrado de 
produção Construção de Esterqueira 

Adubação orgânica 

Consorciação 

Irrigação 
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garantindo a expansão das ações de organização, agregação de valor, adequação ambiental, além de 

possibilitar investimentos intensificados em infraestrutura de produção e comercialização, necessários para 

acelerar o processo de ajuste, ganhos de competitividade, facilitar o acesso aos mercados econômicos e 

ambientais e contribuir para aumentar a competitividade da agricultura familiar. 

 

Parceria rio rural e EMATER-RIO fortalece projeto de incubadora rural sustentável 

                                                                          

Sob a coordenação do programa Rio Rural, a EMATER-RIO atua no Projeto de Incubadora Rural Sustentável. 

O trabalho é desenvolvido junto aos grupos de interesse 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 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, ambientais, sociais ou e 

culturais. 

 

Em 2013, a atuação da EMATER-RIO junto aos grupos incubados e Comitês Gestores das Microbacias 

demandou a formulação de indicadores para medir as mudanças ocorridas no decorrer do processo de 

assessoramento junto a estas organizações.  

Dos 191 COGENS trabalhados em 2013, todos formalizados, 170 foram acompanhados e monitorados em 

suas ações desde frequência e participação em reuniões, elaboração de regimento interno (carta de 

conduta) à avaliação, aprovação e acompanhamento da execução dos subprojetos de incentivos 

econômicos e ambientais.  

 

Os grupos de negócio e COGENS incubados são acompanhados pelas equipes locais da EMATER-RIO. O 

processo de desenvolvimento destas organizações é avaliado em conjunto com os integrantes a partir de 

um rol de indicadores que demonstram seu estágio de funcionamento, suas condições e possibilidades para 

alcançarem a autogestão comunitária. 

 

Participação dos beneficiários nos COGENS e grupos de interesse incubados 
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Do universo de 170 COGENS incubados no estado, 63% encontram-se em níveis satisfatórios para o alcance 

da autogestão comunitária, refletindo os avanços e conquistas dos agricultores na capacidade de tomar 

iniciativas e realizar ações a favor do desenvolvimento local e microrregional, ampliando as expectativas de 

geração de trabalho e renda, inclusão social, diminuição de ameaças ambientais e melhoria na qualidade de 

vida.  

 

Em 2013, foram trabalhados 818 grupos de interesse e 1.775 pessoas, englobando diversas ações de 

capacitação, que se caracterizaram em estímulos e incentivos aos agricultores para as ações produtivas e 

ambientais do programa, visando alcançar melhorias nas comunidades locais. 

 

Ação de monitoramento participativo nas microbacias do estado 

 

  A proposta de monitoramento participativo vem sendo incorporada gradativamente junto aos 

beneficiários e comunidade, tendo como objetivo incentivar a participação efetiva dos agricultores e suas 

famílias nos processos de planejamento, execução e avaliação dos trabalhos que estão sendo realizados, 

estimulando a tomada de decisão e a busca compartilhada do desenvolvimento rural sustentável. 

Através de painéis de monitoramento, os agricultores avaliam o nível de satisfação com o programa e suas 

ações nas dimensões social, econômica, ambiental e de qualidade de vida. Em 2013, sob a orientação da 

Coordenação do Programa Rio Rural/SDS, a EMATER-RIO apoiou a ação de monitoramento em 28 

microbacias do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do ano de 2013, o resultado do monitoramento indicou que o nível de satisfação dos beneficiários 

no universo da pesquisa é positivo. A tendência é que esta ação de monitoramento se intensifique nos 
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próximos anos, em função do interesse do público em acompanhar a evolução das ações do programa Rio 

Rural.  

 

Ação de monitoramento participativo de qualidade da água e corpos hídricos 

 

O Monitoramento de Qualidade da Água e dos Corpos Hídricos no estado é um projeto experimental que se 

iniciou nas microbacias Alto e Baixo Macabu, em Trajano de Moraes.  É mais uma ação do Programa Rio 

Rural, realizada em parceira com a EMATER-RIO.  

 

O Projeto Rio Macabu em Ação ganhou força, iniciaram-se as coletas de água no mês seguinte em três 

pontos do Rio Macabu, seguidas de nivelamento e avaliação das experiências. O projeto foi destaque na 

Feira de Ciências do Colégio Estadual Maria Marina, motivo de visita de pesquisadores alemães, 

pertencentes ao Projeto Intercal - de serviços e de tecnologias sustentáveis – que vieram conhecer de perto 

o monitoramento experimental de qualidade da água dos corpos hídricos.  

 

No fim do ano de 2013, foi montada uma exposição com os resultados obtidos nas três áreas de 

conhecimento trabalhadas no projeto. Na ocasião, além dos depoimentos e apresentações dos trabalhos 

escolares, foram entregues aos agricultores os gráficos com os resultados dos quatro meses de análises e, 

ainda, apresentada a marca do projeto com a imagem vencedora. A partir dela houve a proposta de um 

trabalho mais ativo em relação à recuperação da mata ciliar do Rio Macabu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação de impacto do programa Rio Rural  

 

Desde 2012, a EMATER-RIO vem participando da Avaliação de Impacto do Programa Rio Rural, cujo trabalho 

tem a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) e do Estado 

do Rio de Janeiro, representado pela Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (SEAPEC), por 

intermédio da Superintendência de Desenvolvimento Sustentável. 
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A pesquisa visa avaliar o impacto do projeto sobre o desempenho econômico, a preservação ambiental, a 

qualidade de vida, os valores e atitudes, o capital social local e a capacidade de ação coletiva.  

 

A EMATER-RIO é a responsável por realizar essa pesquisa de campo. Seus técnicos já iniciaram as entrevistas 

com os produtores rurais das regiões Centro e Sul do estado, em 17 municípios dessas regiões, nos quais 51 

microbacias participam da pesquisa. Cerca de 800 produtores serão entrevistados. Ao todo já foram 

realizadas 755 entrevistas em 46 microbacias hidrográficas. Destas, 390 foram realizadas em 2012 e 365 em 

2013.  

 
PROGRAMA: SOCIAIS 
 
 
PROJETO: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
 
 
No decorrer do ano de 2013, a EMATER – RIO deu continuidade ao trabalho com as feiras dos agricultores 

familiares, reconhecendo que a demanda dos consumidores por produtos naturais e saudáveis tem levado a 

agricultura familiar a se inserir  fortemente neste mercado.  A empresa recebeu mais 15 barracas através do 

Convênio 156/07 com o MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 

Com estas barracas, foram realizadas 40 Feiras com 8225 participantes entre agricultores familiares e 

visitantes, dentre elas a II Festa do Inhame de Ponte do Zinco, em Trajano de Morares, a IV Feira da 

Agricultura Familiar de Saquarema, a Festa do Produtor Rural de Maria Mendonça, dentre outras, 

envolvendo cerca de 80 agricultores familiares de diversos municípios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A EMATER-RIO vem trabalhando para que os agricultores desenvolvam habilidades técnicas e gerenciais, 

incorporando na atividade práticas que garantam aos produtos a qualidade exigida pelos consumidores e, 

nas unidades de produção, sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

IV Feira da Agricultura Familiar de  
Saquarema, que reuniu cerca de 80 
agricultores familiares. 
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As Feiras da Roça de Nova Iguaçu e Japeri, bem como a de Magé,  são exemplos deste enfoque de trabalho, 

tendo sido 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- MDS.  Atualmente estes eventos  já estão consolidados na 

agenda de seus municípios através do trabalho das equipes técnicas por meio de reuniões, visitas e 

excursões. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

A empresa também tem atuado 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. O programa 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. 

 

Em 2013, a EMATER-RIO buscou, junto aos municípios, a operacionalização da Resolução 26, de 17 de junho 

de 2013, que trouxe mudanças na Lei da Alimentação Escolar.  

 

A empresa também apoiou a SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação  na realização de sua Chamada 

Pública – 2013, voltada para suas 1.310 escolas, com um alunado de 853.368, envolvendo um total de R$ 

14.975.298. O resultado: 482 escolas compraram de agricultores familiares do estado. 

 
Com relação à educação alimentar, a EMATER-RIO estimulou, junto às comunidades, a valorização de seus 

conhecimentos e saberes, tendo autonomia para escolher o que vão plantar e comer.  

 

A localidade que leva o nome do principal atrativo turístico da microbacia São Lourenço é, atualmente, um 

exemplo positivo de autogestão comunitária em Nova Friburgo, na região Serrana. Há três anos, os 

Comercialziação de peixes ornamentais Comercialização de hortifrutigranjeiros 
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moradores resgataram várias tradições gastronômicas e culturais do lugar. A EMATER-RIO apoia 

incondicionalmente a microbacia.  

 

No Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, operacionalizado pela CONAB, os técnicos da EMATER-RIO 

atuaram visando dar sustentação aos projetos em curso no ano de 2013, atuando junto aos agricultores em 

seu planejamento da produção e na organização/estruturação documental das organizações de agricultores 

envolvidas.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Acompanhamento de projeto contratado 33 ud 138 

Alimentação alternativa  38 pes 617 

Apoio grupos da agric  familiar  651 pes 10.005 

Cadastramento documentos e registros  126 ud 880 

Capac. em plantas medicinais  37 pes 982 

Capac. em plantio hortas domésticas  143 pes 670 

Capac. em práticas educ. sanitárias 90 pes 5.997 

Criação pequenos animais  33 cab 1.950 

Declaração de aptidão (PRONAF)  50 ud 50 

Elaboração projeto acesso PAA  306 ud 1.391 

Elaboração projeto de venda  230 ud 1.856 

Expansão área cultivada (Lei 11.947)  71 ha 48 

Impantação de pomar doméstico 35 muda 155 

Implantação de horta Eescolar  53 m2 4.533 

Implantação de Hortas familiar  246 m2 333.260 

Inclusão Grupos formais agric familiar 56 ud 188 

Inclusão grupos informais agric familiar  101 ud 823 

Entrega de produtos para o 
Programa de Aquisição de 
Alimentos -PAA – Italva. 
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Melhoria do padrão alimentar 220 pes 1.389 

Plantio/cultivo plantas medicinais  53 m2 16 

Práticas de educação sanitária  37 pes 76 

Projeto acesso PAA Contratado  38 ud 264 

Volume da produção (Lei 11.947) 109 kg 195.073 
           Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 
 
 
PROJETO: ATER AO SOCIAL  

 

O artesanato é reconhecido como uma atividade de grande potencial de geração de renda e expressão no 

meio rural, valorizando a identidade cultural das comunidades. É fato que o Estado do Rio de Janeiro tem 

vocação para esta atividade.  

 

Em 2013, alguns agricultores despertaram para o artesanato ecológico com aproveitamento das fibras 

vegetais, envolvendo, sobretudo, mulheres rurais, fortalecendo seu protagonismo na atividade. As ações 

serão ampliadas em 2014 com a incorporação de novas práticas.  

 

O artesanato com material reciclado foi um dos mais solicitados pelas comunidades, confirmando o apelo 

deste trabalho junto aos consumidores. 

 

 

 

 

  

ATER ao Social 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Beneficiários Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação Alternativa  38 pes 383 

Artesanato de Material Reciclado  152 ud 1.381 

Artesanato de Sementes 19 ud 64 

Cap. Artesanato Ecológico 69 pes 1.505 

Cap. em Alimentação Alternativa  26 pes 540 

Cap.em Meio Ambiente  9 pes 19 

Cap. e  Plantio de Hortas Domésticas 15 pes 23 

Cap. de Práticas Educ. Sanitárias 89 pes 18.941 

Confecção de Artesanato com Argila 9 ud 12 

Confecção de Artesanato com Fibras 18 ud 79 

Const. e Uso de Fossa Séptica  44 ud 31 

Criação Pequenos Animais 81 cab 1.867 

Desenv. do Artesanato em Geral  252 ud 3.292 

Higiene do Corpo e do Vestuário 33 pes 180 

Impantação de Pomar Doméstico  27 muda 6.731 

Implantação de Horta Escolar  24 m2 5.471 
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PROGRAMAS: RIO LEITE E RIO CARNE 

 

PROJETOS: BOVINOCULTURA DE LEITE  

 

Os trabalhos de ATER  contribuem para o desenvolvimento da bovinocultura no Estado do Rio de Janeiro 

dentro do enfoque de diminuição do impacto ambiental, da saúde do trabalhador, melhoria da renda e 

qualidade de vida do produtor de leite e sua família. O trabalho tem como importantes parceiros a  UFF – 

Universidade Federal Fluminense, Embrapa Gado de Leite, Embrapa Sudeste, Senar-Rio e Pesagro-Rio.  

 

Conforme os registros oficiais, um pequeno grupo de produtores é responsável por uma grande quantidade 

do leite produzido no país, sendo que a grande maioria produz pouco leite. Quase 80% dos 

estabelecimentos produzem de 10 a 50 litros/dia. Os que têm produção entre 50 e 200 litros/dia 

representam somente 17% do total. E aqueles com produção acima de 200 litros/dia somam 3% dos 

estabelecimentos, com uma participação na produção de 35% do leite produzido no país. 

 

Com relação à produtividade, observa-se que os produtores com menos de 10 litros têm um rebanho de 2,7 

vacas ordenhadas, com uma produtividade de 309/litros/vaca/ano e volume diário de 7,3 litros/dia. Os 

acima de 500 litros dia com média de 3.389 litros/vaca/ano, com volume aproximado de 1 mil litros/dia 

com um número aproximado de 107 vacas. 

 

 Em todas as regiões, os pequenos produtores, até 20 litros/dia, apresentam baixa produção por vaca 

ordenhada. Na Região Norte, mesmo nos estratos de 200 a 500 litros, a produtividade é baixa, de 1.396 

litros/vaca/ano. No Nordeste, esse índice chega a 1.888 litros/vaca/ano. A média do volume produzido por 

vaca, para os sistemas de produção com mais de 500 litros por dia, atinge 3.584 litros na Região Sudeste e 

3.584 litros no Centro-Oeste. A Região Sul se aparece com uma produtividade média, 5.373 litros/vaca/ano, 

Implantação de Hortas Familiar  159 m2 90.563 

Melhoria do Padrão Alimentar  369 pes 1.427 

Monitoramento e Controle Qualidade da Água 12 pes 10 

Orientação Direitos Sociais/Previdenciário 338 pes 1.383 

Participação Campanhas do Uso Água Potável 15 - - 

Plantio/Cultivo Plantas Medicinais 23 m² 4.544 

Práticas de Educação Sanitária  116 pes 385 

Prev. e Control. Doenças (Vermes e Outras) 74 pes 761 

Uso de Água Filtrada 74 pes 219 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 
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em propriedades com volume superior a 500 litros por dia e que possuem um nível tecnológico 

diferenciado.  

 

 Diante desse quadro, entende-se que a produtividade animal seja resultado de vários fatores e que sem 

dúvida os mais importantes são a alimentação do rebanho, o potencial genético para a produção de leite e 

o manejo utilizado no sistema. Neste contexto, é incontestável a importância que a atividade leiteira 

adquiriu no país e no Estado do Rio de Janeiro, tanto no desempenho econômico, pois está presente na 

quase totalidade dos municípios do Estado, como na geração de empregos permanentes, dinamizando as 

comunidades rurais.  

 

O setor leiteiro exerce papel determinante no fortalecimento da economia do interior do Estado, facilmente 

constatado por sua organização através de 26 cooperativas, 99 laticínios e 654 mini-usinas e associações. A 

sua importância não se limita ao criador, ultrapassa os limites das porteiras por incluir necessariamente o 

comércio de insumos, a prestação de serviços, o transporte, o beneficiamento nas indústrias, a estocagem e 

a distribuição final do produto.   

 

 A cadeia de produção de leite se enquadra entre as de maior importância no agronegócio do Estado do Rio 

de Janeiro. Agrega um universo de quase 21 mil produtores de leite, sendo 82% da agricultura familiar, com 

uma produção abaixo de 100 litros/dia.     

A EMATER-RIO se privilegia por ser a maior rede de ATER, no papel de divulgar e levar as tecnologias básicas 

de produção gerada pelas empresas de pesquisa – Pesagro-Rio e Embrapa Gado de Leite, parceiras em 

todos os eventos e na difusão das tecnologias. 

 

 O Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, gerencia programas 

direcionados ao agricultor familiar, tais como o Rio Genética e o Programa Rio Leite. Essas ações têm 

permitindo a volta para o RJ de várias indústrias lácteas, como a Nestlé, bem como a aprovação, na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de leis, decretos e resoluções do governo estadual, 

possibilitando a liberação para cooperativas e associações, de recursos e créditos de ICMS retidos, e de 

outros créditos decorrentes da desoneração da cadeia produtiva.  

 

Ainda atendendo aos Programas de Governo do Estado, a  SEAPEC , representada pela EMATER-RIO, executa 

no Estado o Programa Rio Rural, no qual o projeto de bovinocultura está presente com ações de ATER, 

implantando tecnologias para o incremento da produção de leite de maneira sustentável. 

 

  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 
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melhorar a qualidade do rebanho leiteiro. Em 2013, ampliou-se 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 incluiu ainda a disponibilização de crédito rural para a aquisição 

de animais e embriões. 

 

  Nas feiras do programa Rio Genética, realizadas em 2013, ocorridas em Miracema, Paraíba do Sul,  

Conceição de Macabu e Valença foram beneficiadas pelo PEFATE - Programa Especial de Fomento 

Agropecuário e Tecnológico, disponibilizando linhas de financiamento com recursos exclusivos do Estado 

para 128 produtores na aquisição de 631 animais com genética voltada para a produção leiteira, totalizando 

investimentos da ordem de R$ 3,5 milhões. 

RIO GENÉTICA - PEFATE 

Região Nº Beneficiários Nº Animais Valor – R$ 

Centro 2 5 74.000 

Norte 28 115 609.250 

Noroeste 44 217 1.194.100 

Serrana 25 150 908.750 

Sul 29 138 710.750 

Total 128 631 3.496.850 
Fonte: Diretoria Técnica - Coordenação Rio Genética  

Em 2013, foram realizados quatro encontros Rio Leite (Sul, Serrana, Noroeste e Centro), com a participação 

de 1.934 agricultores familiares. Durante estes eventos, são realizadas palestras técnicas sobre tecnologias 

básicas de produção de leite, reunindo pesquisadores, produtores, mulheres e jovens rurais e 

extensionistas. A EMATER-RIO  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 visando as ações de assistência técnica e extensão rural, em 2013 a EMATER-RIO iniciou mais uma 

ação direcionada aos produtores de leite no Estado: a reestruturação do E. A. I - Estabelecimento Agrícola 

de Italva (Fazenda de Italva), objetivando a implantação de unidades demonstrativas na área de 

alimentação de rebanho, manejo intensivo de pastagens, silvopastoreio. Além disso, estão previstas 

atividades de recuperação da mata ciliar e de áreas degradadas, distribuição de esterco liquido tratado e 

controle e manejo reprodutivo dos rebanhos. 

 

A recuperação do núcleo do rebanho PO da raça guzerá de propriedade da EMATER-RIO já está em 

andamento em parceria com o CBMG – Centro Brasileiro de Melhoramento Genético do Guzerá e com a 

ABCZ – Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. 
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Pela proposta de reestruturação do rebanho, serão disponibilizados fêmeas e machos da raça guzerá, 

produtos guzolando, o chamado F1, fruto do acasalamento do Guzerá com o Holandês. A ideia é manter o 

núcleo do rebanho guzerá fechado para a produção de leite. 

 

Este trabalho é de suma importância considerando a eficiência leiteira das fêmeas desses animais, o 

aproveitamento dos machos graças à característica da raça em enfrentar as intempéries, condições 

peculiares às regiões Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Bovinocultura de Leite 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Beneficiários Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Acompanhamento do Projeto Contratado 127 ud 194 

Adubação Orgânica 144 t/ha 1.284 

Adubação Química 75 t/ha 23 

Alimentação com Concentrado 191 cab 5.282 

Alimentação e Nutrição Animal 305 cab 14.668 

Alimentação Volumosa 459 cab 20.813 

Análise de Solo 262 ud 256 

Balanceamento e Preparo da Ração 86 Reb. 88 

Calagem 47 ha 197 

Capacidade de Suporte 48 ha 227 

Capacitação em Ordenha Higiênica Manual 126 pes 1.228 

Capacitação em Ordenha Higiênica Mecânica 20 pes 44 

Capacitação em Vacinação Animal 30 pes 127 

Cap. em Educação Sanitária Animal 83 pes 413 

Cap. em Práticas de Manejo Criação 357 pes 12.861 

Cap. em Práticas de Sanidade Animal 101 pes 484 

Cap.Produção de Leite com Qualidade 409 pes 6.863 

Controle Sanitário das Instalações 211 pes 663 

Crédito de Custeio PRONAF Contratado 30 R$ 102.356 

Dest. Adequada do Lixo (Toxico e Outros) 79 pes 106 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 700 ud 2.145 

Elaboração de Projeto de Crédito 400 R$ 2.947.468,00 

Formação/Recuperação de Capineiras 240 ha 360 

Formação/Recuperação de Pastagens 783 ha 8.768 

Inseminação Artificial 144 cab 2.383 

Irrigação 97 ha 171 

Manejo do Rebanho/Plantel 1.394 Reb 10.588 

Melhoramento do Padrão Zootécnico 635 Reb. 8.999 

Plantio de Cana para Forragem 216 ha 756 

Preparo do Solo 85 ha 152 

Prev. Controle Doenças (Aftosa) 1.710 cab 598.782 

Prev. Controle Doenças (Raiva) 390 cab 24.575 

Prev. e Controle da Brucelose 727 cab 26.761 

Prev. e Controle de Mamite 252 cab 3.250 

Prev. e Controle da Tuberculose 66 cab 1.805 
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Bovinocultura de  Corte 

 
Indicador Físico Tecnológico 

Nº de Beneficiários Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Acompanhamento do Projeto Contratado 12 ud 22 

Alimentação com Concentrado 4 cab 110 

Alimentação e Nutrição Animal  24 cab 1.617 

Alimentação Volumosa 43 cab 2.172 

Aumento de Produtividade 7 % 142 

Capacitação em Vacinação Animal 62 pes 614 

Controle Sanitário das Instalações 10 pes 8 

Capacitação em Prática de Sanidade Animal 12 pes 65 

Dest. Adequada do Lixo (Toxico e Outros) 14 pes 11 

Elaboração Cadastro, Proposta, Crédito Rural 86 ud 170 

Elaboração de Projeto de Crédito 58 mil R$ 664.540 

Formação/Recuperação de Pastagens 127 ha 2.008 

Manejo do Rebanho/Plantel 132 Reb 418 

Melhoramento do Padrão Zootécnico 22 Reb. 21 

Prev. Controle de Doenças 332 cab 118.855 

Prev. Controle Doenças (Raiva) 58 cab 3.847 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 159 cab 9.486 

Projeto de Crédito Contratado 14 mil R$ 16.817.261 

Sanidade do Rebanho/Plantel 134 cab 8.327 

Uso de Cana e Uréia 28 cab 228 

Uso de Silagem 7 t 400 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2013    

 

PROJETO: OVINOCULTURA DE CORTE E DE LEITE 

 

A ovinocutura movimentou na economia fluminense em 2013 o montante de R$ 4.701 mil. Mais de 300 

produtores exploram essa atividade. 

  

Mais dois projetos na ovinocultura leiteira foram elaborados em 2013 pelo  Rio Ovinos, sendo um já 

liberado e outro em vias de liberação, totalizando R$ 296.815,00. A região Sul do estado está se tornando 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 557 cab 29.621 

Produção de Leite com Qualidade 1.124 pes 12.770 

Produção de Silagem 83 ha 1.092 

Sanidade do Rebanho / Plantel 703 cab 36.038 

Uso de Cana e Uréia 203 cab 5.007 

Uso de Silagem 43 t 1.383 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2013 
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um polo na produção de queijo de ovinos, cujo o tipo Serra da Estrela ( produzido em Portugal ) é o 

destaque por ser saboroso e com o domínio da tecnologia de produção pelos produtores da região. O 

entreposto Sítio Solidão, em Miguel Pereira, trabalha com esse queijo, que é vendido em vários locais do RJ.  

 

É mais uma opção para os produtores do Estado, já que a criação de ovinos da raça Lacaune se adapta bem 

às regiões mais frias e montanhosas da Região Sul do RJ. Foi realizada também, em Três Rios, uma reunião 

para o esclarecimento da doença da Língua Azul que ataca ovinos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovinocultura 

 
Indicador Físico Tecnológico 

N° de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Capacitação em Prática de Manejo Criação 7 pes 28 

Inseminação Artificial 1 cab 10 

Manejo do Rebanho/Plantel 6 pes 8 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 1 cab 86 

Sanidade do Rebanho/Plantel 3 cab 405 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

PROJETO: CRIAÇÃO DE AVES 

 

Em 2013, 38 Kits de aves caipiras foram implantados através do Programa Rio Rural. Em consequência, 

foram introduzidas 2.280 aves melhoradas na produção de ovos caipiras no RJ, beneficiando 132 pessoas na 

área rural, gerando aumento de renda para a família do produtor e melhoria da qualidade da alimentação.  

 

Além disso, foram liberados recursos para mais 71 Kits que estão em processo de implantação, introduzindo 

mais 4.260 aves na produção e beneficiando 248 pessoas. 

 

 

  

Construção de Aprisco Ricardo Reunião sobre Língua Azul 
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Houve a capacitação de técnicos e produtores nessa atividade durante o ano. Ocorreram atividades no 

Comitê Estadual de Saúde Avícola do RJ ( Coesa ), que culminou no Encontro Estadual de Avicultores em São 

José do Vale do Rio Preto em junho de 2013. Os escritórios da EMATER-RIO estão engajados no trabalho, 

atuando como fiscais nos municípios no caso de suspeita de doenças, comunicando à Defesa Sanitária 

qualquer anormalidade. Os extensionistas foram capacitados nesse trabalho através de cursos promovidos 

pela EMATER-RIO E MDA.  

 

 

Criação de Aves 

 
Indicador Físico Tecnológico 

N° de Beneficiários Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Alimentação com Concentrado 6 cab 30.030 

Alimentação e Nutrição Animal 6 cab 20.076 

Balanceamento e Preparo de Ração 5 pes 17 

Controle Sanitário das Instalações 10 pes 40 

Dest. Adequada do lixo (tóxico e Outros) 44 pes 0 

Higiene, Desinfest./Desifec. Instalações 62 pes 8 

Manejo do Rebanho/Plantel 51 pes 2 

Prev. Controle Doenças (Peste e Outras) 9 cab 3.276 

Prev. Controle Endo e Ecto Parasitos 2 cab 200 

Sanidade do Rebanho/Plantel 11 cab 384 
Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

 

Avicultura de Postura 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Beneficiários Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal  49 cab 7.340 

Balanceamento e Preparo de Ração 21 pes 221 

Capac em Criação Pequeno Porte  22 pes 792 

Capacitação em Práticas de Avicultura 39 pes 995 

Cap. em Educação Sanitária Animal  40 pes 1.068 

Treinamento em Pequenos e Médios 
Animais dentro do Rio Rural na Região Sul 

 

Implantação de Kits Caipiras em dversos 
municípios 
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Controle Sanitário das Instalações  36 pes 121 

Dest. Adequada do Lixo (Tóxico e Outros)  34 pes 0 

Elaboração de Projeto de Crédito 5       mil R$ 457.060 

Higiene, Desinfest./Desinfec. Instalações  61 pes 50 

Manejo do Rebanho / Plantel 162 pes 1.481 

Prev. Controle Pragas e Doenças 21 ud 118 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 40 cab 15.005 

Projeto Anual de Ovos 3 dz/ano 15.000 
     Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

PROJETO: CAPRINOCULTURA LEITEIRA 

 

A caprinocultura no Rio de Janeiro está voltada para a produção de queijos em quase 80% da sua produção. 

A EMATER-RIO tem atendido pontualmente esses produtores na parte de manejo alimentar e sanidade, 

principalmente voltado para o controle das verminoses. Existem 14 estabelecimentos agroindustriais que 

produzem queijos de cabra no RJ. 

Caprinos de Leite 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Beneficiários Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Alimentação com Concentrado 1 - 12 

Alimentação e Nutrição Animal 1 cab 10 

Controle Sanitário das Instalações 20 pes 362 

Elaboração Projeto de Crédito 1 mil R$ 46 

Manejo do Rebanho/Plantel 12 pes 149 

Prev. Controle Doenças (Aftosa) 2 Cab 38 

Prev. e Controle de Mamite 7 cab 1.443 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 2 cab 201 

Projeto de Crédito Contratado 1 milR$ 46 

Sanidade do Rebanho / Plantel  9 cb 86 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2013 

 

PROGRAMA:  RIO HORTI 
 
PROJETO: OLERICULTURA 
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A cadeia produtiva da olericultura é um dos segmentos mais importantes da agropecuária no Rio de Janeiro. 

Essa atividade agrícola utiliza intensivamente os fatores de produção, promovendo a geração na cadeia 

produtiva, com uma média de três e seis empregos diretos e um número idêntico  de indiretos. 

 

Dados do levantamento recente realizado pela CONAB ressaltam a importância da produção familiar no 

abastecimento de hortigranjeiros no país. Nas regiões Sul e Sudeste, os resultados apontaram que 77% dos 

produtores rurais que comercializaram através das CEASA’s são proprietários de até 10 hectares, sendo 

destes, 10% com menos de três hectares. (CONAB/PROHORT, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A olericultura tem particularidades que a diferencia de outros setores do agronegócio. As hortaliças 

constituem um grupo diversificado de plantas, abrangendo dezenas de espécies cultivadas de forma 

temporária e intensiva, permitindo a obtenção de elevada produção física e de altos rendimentos por área 

cultivada e por área/ano, promovendo grande número de empregos devido à elevada exigência de mão de 

obra, desde a semeadura até a comercialização.  

 

Na procura por uma alimentação mais saudável, o consumidor de hortaliças tem sido cada vez mais 

exigente em termos de qualidade e aspectos nutricionais, elevando a procura por novidades na área 

alimentar,  e isso tem contribuído para que o mercado de hortaliças se estruture em vários segmentos, com 
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destaque para as hortaliças não tradicionais, minimamente processadas, supergeladas, congeladas, 

conservadas e orgânicas. 

 

A preocupação com a sustentabilidade ambiental tem incentivado os produtores ao uso racional de 

agrotóxicos, sistemas de irrigação mais eficientes, manejo e conservação do solo e água.  O cultivo de 

hortaliças é desenvolvido, na maioria dos municípios fluminenses, mas com maior concentração em polos 

nas regiões Serrana, Centro-sul, Noroeste, e vem se expandindo a cada ano. Segundo dados da CONAB, 

foram comercializados, nas unidades da CEASA no Rio de Janeiro em 2013, 1.262.413.000 kg de 

hortigranjeiros . 

 

Conhecendo esse comportamento e importância da olericultura, as equipes de extensionistas rurais da 

EMATER-RIO desenvolveram atividades integradas com parcerias públicas e privadas, alinhando o 

diagnóstico, as tendências e exigências do consumidor, com objetivo do aumento da produtividade, 

rentabilidade, com maior sustentabilidade ambiental, promovendo assim o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro.  

  

Oferta de hortigranjeiros comercializados nas unidades da CEASA-RJ em 2013 (Kg) 
  

Unidade Volume comercializado 

Nova Friburgo 11.143.000,00 

Paty do Alferes 10.405.000,00 

Rio de Janeiro 1.072.329.000,00 

São Gonçalo 149.446.000,00 

São José de Ubá 19.090.000,00 

Total 1.262.413.000,0 
Fonte: CONAB (http://www3.ceasa.gov.br/siscomweb/)   

 

 

Público assistido em Olericultura por categoria – 2013 

Categoria Sem repetição Com repetição 

Agricultor Familiar 2749 4509 

Agricultor Não Familiar 512 846 

Jovem Rural Familiar 273 459 

Mulher Rural da Agricultura Familiar 473 720 

Agricultor Assentado da Reforma Agrária 279 661 

Mulher Rural Não Familiar 55 91 

Demais Categorias 289 633 

TOTAL 4586 7919 
 

 

 Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

http://www3.ceasa.gov.br/siscomweb/
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Olericultura (Dados acumulados de Janeiro a Dezembro/2013) 

Indicador Físico Tecnológico Nº  de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade Quantidade 

Aumento de produtividade  181 - - 

Aumento de renda  114 - - 

Capacitação manejo ecológico do solo  596 pessoas 596 

Capacitação produção e uso de insumos 
orgânicos 

165 pessoas 165 

Capacitação técnica pós - Colheita Embalagem 275 pessoas 275 

Controle fitossanitário alternativo  571 ha 1.934 

Controle fitossanitário químico  718 ha 4.018 

Cultivo hidropônico 16 m² 38.150 

Cultivo protegido  66 m² 16.650 

Diversificação culturas/integradas  435 ha 6.426 

Expansão da área da cultivada  295 ha 388 

Fertilização com base análise de solo  590 ud 988 

Fertirrigação  20 ud 45 

Irrigação (tecnicamente orientada)  297 ha 416 

Manejo conservação solo e água  305 ha 717 

Manejo cultural 782 ha 2.329 

Produção adequada de mudas  75 muda 388.370 

Técnicas e práticas agroecológicas  225 ha 531 

Transição para agricultura orgânica 22 ha 24 

Uso de adubação orgânica  323 t 29.136 

Uso de cultivares melhoradas  209 muda 97.077.344 

  Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AgroGeo 2013 

 
 
Ações extensionistas 
 
 
As metas voltadas à sustentabilidade da produção de hortaliças em todo estado foram priorizadas  nas 

ações extensionistas durante 2013, notadamente nas capacitações em manejo ecológico do solo e na 

produção e uso de insumos alternativos. As ações de assistência técnica direta e o uso de metodologias 

educativas voltaram-se para a adoção de manejos e práticas agrícolas orientadas para mudança do sistema 

de produção “convencional” para produção em bases agroecológicas e orgânicas dos agricultores 

beneficiados.    

 

Visando a produção de hortaliças com menor impacto ambiental, os trabalhos foram voltados 

principalmente para o controle fitossanitário alternativo, para as práticas agroecológicas e na conservação 

de solo e água. Outras metas importantes trabalhadas em parceria com a Empresa Privada Olearys, Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do RJ -PESAGRO-RIO, Defesa Sanitária Vegetal da SEAPEC, Prefeituras Municipais 



53 

Agricultores, Secretarias Municipais de Educação foram o uso racional dos agrotóxicos e a destinação 

adequada das embalagens vazias, contribuindo positivamente para a saúde do agricultor e de sua família, 

na diminuição de contaminação de animais e do impacto dos agrotóxicos na água e no solo, refletindo na 

qualidade de vida de toda população.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversificação de culturas  e consórcio de culturas: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benefícios do monitoramento climático para controle de doenças em tomateiro – uso de sensores de clima 

e software: 

  

Maior eficácia no controle das doenças 

A plataforma Hemisphere Vigilante garante o controle preventivo das doenças baseando-se no 

monitoramento do clima, processando um extenso banco de dados para gerar coeficientes de risco que 

indicam o melhor momento de controle. 

 

Menor Custo de Produção 

A redução do número de pulverizações está promovendo a diminuição da exposição do trabalhador rural 

aos produtos químicos. Em média, o produtor deixa de trabalhar cerca  de 73 horas/hectare. Isso 

representa uma economia de R$ 920,00/ hectare. 

 

Culturas de ervilha e inhame – Município de Guapimirim 
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Menor Impacto Ambiental 

O monitoramento do clima, associado a uma ferramenta científica, promove para os produtores uma maior 

segurança. Através da ferramenta que indica o momento mais adequado de controle, o produtor tem 

obtido, em média, cerca de 50 a 60% de redução de agrotóxicos. Esse resultado indica uma menor poluição 

dos mananciais aquáticos, menor degradação de solos e maior proteção do meio ambiente. 

 

 

 

 

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso racional da água na cultura de tomate em sistema protegido  

Manejo da irrigação utilizando sensores e software 

 

 

 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busca de novas tecnologias – excursão técnica: 

Sítio Vitória – Fazenda Rio Grande/Campo do Coelho Município: 
Nova Friburgo/ Região Serrana Parceiros: PESAGRO-RIO, OLEARYS 

 

Sítio Hikari – Fazenda Rio Grande/Campo do Coelho Município: Nova Friburgo/ 
Região Serrana - Parceiros: PESAGRO-RIO, OLEARYS 
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Campanha de proteção ao meio ambiente: 
 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Introdução de mandioca de mesa de maior produtividade e qualidade (aipim) 

 

A cultivar de mandioca para mesa, advinda da Embrapa Mandioca e Fruticultura (Cruz das Almas, BA), foi 

introduzida inicialmente no município de Tanguá, em 2010, onde demonstrou alcançar a produtividade de 

40,2 toneladas por hectare, 182,6 % superior quando comparada às cultivares tradicionais do município.  

Hoje já se encontra difundida no município de Magé e introduzida, em 2013, no município de Itaguaí, com 

apoio do Projeto “Alimento Justo” da Odebrecht. 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montagem de Unidade de Observação da 
cultivar de mandioca “Kiriris” vinda da 
Bahia, e implantada em Itaguaí. 

Excursão de produtores e técnicos de 
Barra Mansa em visita à Hortitec  

Holambra, SP. 

Coleta de embalagens vazias de agrotóxicos 
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Produção integrada de piscicultura x hortaliças – Aquaponia  

 

Em Teresópolis, na região Serrana, foi realizado um evento sobre a técnica da aquaponia, que é a produção 

de pescado associada ao cultivo de vegetais. Coordenada pelo escritório local da EMATER-RIO de Vassouras, 

a atividade reuniu produtores rurais, estudantes, extensionistas rurais e pesquisadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprimoramento dos extensionistas  
 
Diminuição do impacto ambiental com o uso racional de agrotóxicos na cultura do tomate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PROGRAMA: RIO CAFÉ 

PROJETO: CAFEICULTURA 

Curso sobre Monitoramento Climático para controle de doenças em tomateiro plataforma 
hemisphere vigilante com a parceria da Olearys. 

 

Palestra sobre aquaponia, em Teresópolis. 
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Através das ações de assistência técnica e extensão rural, a EMATER RIO atendeu a 1081 agricultores em  

cafeicultura em 2013, sendo que 241 agricultores foram orientados no uso da adubação com base na 

análise de solo. Embora prevaleça o sistema de produção convencional, 17 agricultores utilizaram técnicas e 

práticas agroecológicas em 53 hectares, e 388 agricultores foram capacitados em práticas de cafeicultura, 

incluindo colheita e beneficiamento.  Foram elaborados 34 projetos de crédito para financiamento da 

atividade, no valor de R$ 457.443,00.  

 

Embora prevaleça o sistema de produção convencional, 17 agricultores utilizaram técnicas e práticas 

agroecológicas em 53 hectares. O manejo agroecológico faz parte do conjunto de ações de apoio ao 

processo de transição agroecológica na cultura do café, e tem sido objeto de ações da EMATER RIO dentro 

do grupo de trabalho em cafeicultura, no âmbito das atividades da Rede de Pesquisa, Inovação, Tecnologias 

e Serviços Sustentáveis  do Programa Rio Rural, na região Noroeste.  

 

Entre as ações de  ATER em cafeicultura, realizadas pela EMATER RIO em 2013, destacaram-se os municípios 

de Campos, Bom Jesus de Itabapoana e Varre Sai, este último o maior produtor de café do Rio de Janeiro, e 

objeto de ações importantes do Programa Rio Café – PEFATE, de forma a conferir maior qualidade ao 

produto colhido.  

 

A Região Noroeste é a maior produtora de café do estado com uma área plantada de aproximadamente 

10.000 hectares, envolvendo cerca de 2.000 agricultores e uma produção de mais de 16.000 toneladas de 

no ano de 2013. A cafeicultura está presente em cinco municípios da região, sendo a principal atividade 

econômica em três deles. 

 

O Programa Rio Café vem promovendo ações para a reestruturação da cadeia produtiva através de 

incentivos fiscais, disponibilização de máquinas e equipamentos para melhoria da qualidade e valor 

agregado do produto. A EMATER-RIO está inserida neste contexto mediante a prestação de assistência 

técnica, elaboração de projetos e realização de treinamentos para os cafeicultores melhorarem a 

produtividade, produção e qualidade do café, possibilitando, com isso, o aumento da renda e melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores e suas famílias. 

 

Cafeicultura 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Beneficiários Dimensão 

Unidade 
de Medida 

Quantidade 

Capac. Práticas de Colheita do Café 58 pes 388 



58 

Dia de Campo de Café realizado no município de Varre-Sai. Dia de Campo de Café realizado em Campos dos 
Goytacazes 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cultura do café é tradicional na parte alta de Bom Jesus do Itabapoana, desde 1910, com área de 1.150 

hectares de café arábico e, na parte baixa, mais oito hectares do  café conilon. O escritório local da EMATER-

RIO em Varre-Sai vem buscando fortalecer a cadeia produtiva do café e do leite, incentivando a preservação 

ambiental por meio de recursos destinados aos agricultores familiares, através der subprojetos elaborados 

nas microbacias hidrográficas do município. 

 

Apesar dos esforços e incentivos para a cultura, os baixos preços do produto no mercado e a elevação dos 

custos com mão de obra, a área implantada vem sendo abandonada ou substituída principalmente pelo 

reflorestamento com plantio de eucalipto. 

 

Município Nº 
Produtores 

Produção 
(t) 

Área 
(ha) 

Preço 
(R$) 

Produtividade 
(t/ha) 

Faturamento 
(R$) 

Varre-Sai 
 

940 7.140,0 4.759,0 3,92 1,50 27.961.200,00 

Porciúncula 836 5.953,0 4.235,0 4,11 1,41 24.493.300,00 

Bom Jardim 92 4.502,0 1.124,0 2,93 4,01 13.205.700,00 

Bom J. do 
Itabapoana 

240 3.240,0 1.400,0 4,17 2,31 13.500.000,00 

São J. V. do Rio 
Preto 

12 1.404,0 624,0 4,66 2,25 6.542.640,00 

Cap. Cafeicultura  31 pes 343 

Cont. Fitossanitário Alternativo  17 ha 53 

Cont. Fitossanitário Químico  282 ha 3.171 

Crédito de Custeio PRONAF Contratado 20 R$ 34.451 

Elab. Cadastro,Proposta, Crédito Rural 38 ud 209 

Elaboração de Projeto de Crédito  34 mil R$ 457.443,00 

Fertilização com base Análise de Solo  241 ud 342 

Manejo Conservação Solo e Água  25 ha 11 

Podas Limpezas/Frutificação 11 ha 30 

Produção Adequada de Mudas 5 muda 625.000 

Projeto de Crédito Contratado 2 mil R$ 25.439.299 

Supervisão de Crédito  50 ud 791 

Uso de Cultivares Melhoradas 13 muda 136.501 

Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AGROgeo 2013 
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Aquisição de Microtrator 
Porciúncula 

Instalação de Secador de café 
em Varre-Sai 

Unidade Demonstrativa sobre a Cultura do 
Café no Instituto Profissional São José/Santo 
Eduardo Campos dos Goytacazes. 
 

Duas Barras 49 963,5 403,0 4,48 2,39 4.313.000,00 

Demais Municípios 100 331,7 222,5 4,17 2,06 145.458,2 

TOTAL CAFÉ 2.269 23.534,2 12.767,5 3,87 1,84 91.110.782,00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: CEREAIS E OUTRAS CULTURAS 

PROJETO: CULTIVO DE CEREAIS 

 

Em 2013, a EMATER-RIO assistiu a 367 agricultores nas culturas de cereais no Estado do Rio de Janeiro, 

principalmente milho e feijão. Houve um aumento de 292 hectares de área cultivada com grãos em 2013. 

Destacaram-se as ações para o manejo e conservação de solos e água, onde foram desenvolvidos trabalhos 

com 22 agricultores em 29 hectares.  

 

Devem ser mencionados os trabalhos da EMATER RIO com as culturas de milho e feijão nos municípios de 

São Pedro da Aldeia e Araruama, este último como continuidade de ações desenvolvidas na comunidade de 

Tapinoã  há quatro anos, e intensificadas em 2013 através de uma parceria com a PESAGRO-RIO, e apoio dos 

centros nacionais de Agrobiologia e Arroz e Feijão, da EMBRAPA. Em 2013, foram realizados dias de campo 

sobre o uso de inoculante na cultura do feijão, e conduzidos trabalhos de pesquisa participativa com milho 

e feijão.  

 

 Em Araruama, o Banco de Sementes foi idealizado para garantir sementes para o plantio aos agricultores 

familiares que participam do projeto do feijão. O “banco” também recebe doações de sementes de 

instituições como a PESAGRO e Ministério da Agricultura e Abastecimento. 
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O quadro a seguir apresenta os dados de produção dos principais cereais cultivados no estado do 

Rio de Janeiro: 

Fonte: Sistema PCP Agrogeo - ASPA 2013 

 

 

O milho plantado no estado visa atender principalmente a subsistência familiar, alimentação de animais de 

pequeno porte das propriedades, e alguns excedentes são vendidos no mercado local. Outra parte destina-

se à alimentação bovina, transformando-se em silagem, sendo essa a de maior representatividade e outra 

para produção de milho verde, vendido no Ceasa e feiras da região. Esse último utiliza técnicas mais 

intensivas, com controle fitossanitário e adubações racionais.  Situação semelhante ocorre com  a cultura do 

feijão e arroz na maioria dos municípios, onde são exploradas como cultura de subsistência por agricultores 

familiares, os quais comercializam o excedente no comércio local e feiras da região. 

PROJETO: CULTIVO DE CANA - DE - AÇÚCAR 

 

Culturas Nº Produtores Produção (t) Área (ha) Preço  

(R$) 

Produtividade 

(t/ha) 

Faturamento (R$) 

Feijão 1791 2.740,24 1.949,05 2,94 
 

1,41 8.065.818,20 

Milho 3103 10.502,33 4.581,20 0,67 2,29 7.025.415,60 

Arroz 476 2.067,68 575,00 0,87 3,60 1.801.366,00 

Total cereais 5370 15.310,25 7.105,25 4,48 7,30 16.892.599,80 

Unidade demonstrativa sobre  
feijão em Araruama. 

 

Dia de Campo sobre feijão em 
Araruama. 

 

   Banco de sementes – Araruama.  
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Em 2013, a EMATER-RIO assistiu a 300 agricultores na cultura de cana-de-açúcar, que registrou um aumento 

de 41 hectares. Destacaram-se as ações de extensão rural para apoio à implantação de um sistema de 

produção baseado em técnicas e práticas agroecológicas, como o controle fitossanitário alternativo, e o 

manejo e conservação de solos e água, utilizados por 138 produtores em 383 hectares.  Dentro de um 

processo de uso racional de insumos químicos na cultura, 21 produtores realizaram a adubação com base 

na análise de solos.  

 

Com a modernização do parque industrial da principal produtora de cachaça do município, os produtores 

iniciaram o plantio de novas áreas da cultura de cana-de-açúcar. Novas variedades estão sendo plantadas 

com o objetivo de aumentar a produtividade agronômica e industrial e promover um melhor manejo da 

colheita, aumentando o período de oferta do produto durante todo ano para atender as agroindústrias. 

A EMATER-RIO tem assistido os produtores e meeiros durante a produção, principalmente no que diz 

respeito a adubações e tratos culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A situação socioeconômica da cultura da cana – de - açúcar indica o predomínio da cana produzida para as 

usinas, com 109.750 hectares cultivados, seguido pela cana utilizada como forragem, com uma área de 

1.810 hectares cultivados. O quadro abaixo demonstra a situação da cultura no RJ em 2013:  

 

Cultivo da Cana – de - Açúcar 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Cont. Fitossanitário Alternativo  20 ha 42 

Expansão da Área da Cultivada  23 ha 41 

Fertilização com base Análise de Solo  21 ud 34 

Manejo Conservação Solo e Água  138 ha 383 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 138 ha 383 

Fonte: EMATER-RIO PCP Agrogeo – ASPA 2013    

Culturas Nº 
produtores 

Produção (t) Área (ha) Preço 
(R$) 

Produtividade 
(t/ha) 

Faturamento 
(R$) 

Cana para Usina 3937 6.037.052,40 109.750,90 0,13 55,01 806.233.500,00 

Cana para 
cachaça 

42 92.255,00 145,44 0,29 63,63 2.751.980,00 

Cana para caldo 170 14.085,00 418,00 0,49 33,70 6.934.800,00 

Cana forrageira 2406 120.664,00 1.810,60 0,15 66,64 17.908.490,00 

Total Cana-de-
açúcar 

6555 181.056,40 112.124,94 1,06 218,98 833.792.770,00 
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Fonte: Sistema PCP Agrogeo - ASPA 2013 

 

A assistência técnica e coordenação na multiplicação das variedades comerciais de cana introduzidas em 

alguns municípios, capacitação no cultivo racional da cana-de-açúcar, treinamento na avaliação e 

monitoramento da maturação, avaliação da adaptação de variedades comerciais em áreas de Paraty, 

orientação no uso de equipamentos de proteção individual, entre outras ações, promoveram o aumento da 

produtividade nas áreas assistidas, da área plantada, do interesse pelo crédito rural de custeio para cana-

de-açúcar, da produção de outros derivados da cana-de-açúcar (etanol, melado, rapadura e açúcar 

mascavo), melhoria da qualidade da cana, aumento da segurança dos agricultores e trabalhadores e maior 

produção local. 

 

Em Paraty, os principais trabalhos realizados são a orientação e incentivo quanto ao uso de bagaço na 

geração de vapor e viabilização da aquisição, assim como a cogeração de etanol a partir da ‘cabeça’ e ‘rabo. 

O uso de resíduos oriundos da fabricação da cachaça também foi incentivado com uma excursão à usina de 

compostagem da Eletronuclear, orientação e incentivo à prática junto aos produtores de cachaça. O 

resultado deste trabalho foi a implantação de duas usinas pilotos de compostagem adotadas por três 

alambiques no município  

 

PROJETO: CULTIVO DA MANDIOCA 

 

Em relação à cultura de mandioca com a finalidade de fabricação da farinha, através da assistência técnica, 

houve a  introdução de variedade com maior produção por área plantada e resistência às principais doenças 

que ocorrem em nossa região.  

 

MUNICÍPIO Nº 
Produtores 

Produção (t) Área 
(ha) 

Preço 
(R$) 

Produtividade 
(t/ha) 

Faturamento (R$) 

São Francisco de 
Itabapoana 

165 33.000,0 1.650,0 0,58 20,0 19.100.000,00 

Cambuci 56 1.680,0 140,0 0,66 12,0 1.102.800,00 

Campos dos 
Goytacazes 

64 889,0 62,0 0,27 14,3 240.500,00 

Paraty 32 675,8 39,9 0,21 16,9 141.956,00 

Miracema 18 503,0 17,9 1,21 28,1 608.600,00 

Cordeiro 17 255,0 17,0 1,33 15,0 339.000,00 

Rio Claro 25 149,0 15,0 1,09 9,9 161.800,00 

Eng.Paulo de 
Frontin 

10 135,0 4,9 1,22 27,6 164.100,00 

Vassouras 11 119,0 8,6 1,16 13,8 138.400,00 
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Esta lavoura é tradicional no município e tem sido custeado por projetos de crédito rural. Foram realizadas 

as seguintes ações: visita para assistência quanto ao controle de formiga cortadeira, manejo de fertilidade e 

elaboração de projeto de crédito . Como resultado obteve-se a aprovação do projeto de crédito custeio, o 

aumento da área plantada sob manejo racional, melhoria a produtividade e valorização do conhecimento 

técnico. 

 

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 

Carapebus 200 87,4 56,5 0,56 1,6 49.325,00 

Macuco 12 75,0 3,0 1,15 25,0 86.250,00 

Natividade 4 60,0 3,0 1,00 20,0 60.000,00 

Mendes 7 33,6 1,8 2,34 18,7 78.485,00 

Italva 16 25,0 20,0 1,20 1,3 30.000,00 

Total Mandioca 637 37.686,80 2.039,62 0,59 18,5     22.301.216,00 

Parte prática de poda de inverno em caqui, 

tema constante da programação do encontro 

Técnico em Trajano de Moraes (Fonte: 

Martinho Belo). 
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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.  

 

O Estado do Rio de Janeiro teve uma expansão em sua área cultivada de 731 hectares e uma diversificação 

de 31 hectares, evidenciando o desenvolvimento linear da atividade nos últimos anos  e a potencialidade da 

exploração diversificada da produção com o objetivo de gerar melhor rendimento financeiro das 

propriedades. 

 

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. O 

Frutificar no ano de 2013 assistiu a 191 produtores, financiando diretamente 13 produtores e aplicando 

recursos da ordem de R$ 214.765,48, o que tem possibilitado o investimento desses recursos em novas 

culturas auxiliando na diversificação do setor. Não obstante ao financiamento do Frutificar, foram investidos 

R$ 342.800,00 em projetos de custeio e investimentos no setor através dos escritórios da EMATER-RIO. 

 

O mercado da fruticultura do Estado é quase em sua totalidade interno devido ao  nosso grande mercado 

consumidor o que nos obriga inclusive a importar frutas de outros Estados.  A EMATER-RIO tem buscado, 

através da capacitação dos agricultores, a melhor tecnificação da atividade.   No ano de 2013, foram 

capacitadas aproximadamente 3.791 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 359 produtores; a irrigação, por 57 

produtores em uma área de 47 hectares; a poda de frutificação, por 215 produtores em uma área de 296 

hectares, e o uso de cultivares melhorada, por 147 produtores. A adoção dessas tecnologias propiciou, além 

da minimização das perdas, o melhor rendimento e produtividade dos pomares traduzindo em maior 

geração de renda.  

 

 

 

 

 

 

                

 
Dia de Campo sobre pós- colheita de banana 
em Porciúncula. A cultura está em expansão 
na região Noroeste do Estado (Fonte: 
Martinho Belo). 
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A sustentabilidade ambiental do segmento foi uma das metas de ação da EMATER-RIO no ano de 2013. 

Foram repassadas técnicas de manejo para conservação de solo e água para 84 produtores abrangendo uma 

área de 119 hectares.  

 

 

Fruticultura 

 

Indicador Físico Tecnológico 

Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 

Medida 
Quantidade 

Cap. Fruticultura 178 pes 3.078 

Cap.Téc. Pós Colheita e Processamento 104 pes 3.791 

Cont. Fitossanitário Alternativo  244 ha 401 

Crédito de Custeio PRONAF Contratado 24 R$ 188.339 

Diversificação Culturas/Integradas  64 ha 31 

Expansão da Área da Cultivada  124 ha 731 

Fertilização com base Análise de Solo  359 ud 504 

Expansão da Área da Cultivada  124 ha 731 

Uso de Cultivares Melhoradas  147 muda 81.668 

Irrigação(Tecnicamente Orientada) 57 ha 47 

Manejo Conservação Solo e Água  84 ha 119 

Podas Limpezas/Frutificação 215 ha 296 

Podas Limpezas/Frutificação 215 ha 296 

Projeto de Crédito Contratado 52 Mil R$ 154.461 

Transição para Agricultura Orgânica 18 ha 52,8 
Fonte: EMATER-RIO– Sistema PCP AGROgeo 2013 

 

   

 

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

propiciou a transição de processos de produção convencionais para a produção agroecológica em uma área 

de 52,8 hectares, bem como a aplicação de controle fitossanitário alternativo (sem uso de agrotóxicos) por 

244 produtores em uma área de 401 hectares. Tais resultados evidenciaram a exploração econômica e 

sustentável da atividade, concorrendo inclusive para a inserção desses produtos em mercados diferenciados 

obtendo melhores preços. 

 



66 

PROGRAMA: MULTIPLICAR 

 
PROJETO: RANICULTURA 

 

Em 2013, foram aplicados R$ 207.508,94 em projetos de crédito no programa Multiplicar. 

 

Em continuidade ao projeto de construção de uma rede de interação e aprendizagem para a transferência 

de tecnologia na cadeia ranícola brasileira,  em 2013 aconteceram a capacitação de técnicos da EMATER-RIO 

( nove técnicos ) e da Fiperj em ranicultura e um dia de campo,  com 96 participantes. Ambos os eventos 

realizados no Centro de Pesquisa da Fiperj, em Guaratiba, no RJ, com participação dos escritórios da 

EMATER-RIO. 

 

 Com a organização da cadeia da ranicultura, espera-se um aumento de 35% na produção de carne de rã no 

Rio de Janeiro, abastecendo os três  entrepostos de beneficiamento da carne de rã no estado. A carne de rã 

possui todos os aminoácidos essenciais, nenhuma gordura intercelular e proteínas de alto valor biológico, 

sendo considerada a carne do terceiro milênio pela sua capacidade de melhorar a qualidade de vida dos 

seus consumidores no aspecto nutricional e de saúde. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranicultura em Guapimirim com  financiamento do Multiplicar 

 

Dia de Campo e Treinamento em ranicultura.    
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Ranicultura 

 
Indicador Físico Tecnológico 

N° de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Aquisição de Imagos Melhorados 7 mil 50 

Capacitação em Ranicultura 15 pes 330 

Criação de Girinos 3 mil 8 

Projeto Crédito Contratado 1 Mil R$ 28 

Sanidade do rebanho/Plantel 2 ud 4.000 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

PROJETO: PISCICULTURA 

 

Em 2013, foi aprovada a renovação de crédito do programa Multiplicar para a Cooperativa Peixe-Sul, 

gerando um aumento de produção de 17% em relação a 2012. Esse financiamento para a  criação de tilápias 

em 130 tanques-redes, cujo manejo é feito em revezamento pelos cooperados da entidade, proporcionou 

matéria - prima para a cooperativa, diminuindo, assim, a dependência de tilápias advindas de outros 

Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de várias reuniões e eventos sobre o licenciamento ambiental na aquicultura, houve o repasse a 

técnicos, produtores e entidades de todas as informações recebidas. Também em destaque o financiamento 

pelo Multiplicar para a criação de camarão Vanamei, no município de Aperibé. Cerca de 90% do camarão 

consumido no RJ vem do Nordeste e dois biólogos com experiência na atividade trouxeram a tecnologia 

para o Rio de Janeiro já que 90% da produção é consumida aqui e os gastos com o frete para trazer o 

produto do Nordeste (especificamente do Rio Grande do Norte) são altos. O financiamento objetiva 

implantar uma unidade, devendo essa tecnologia deve ser repassada através de um programa de integração 

Criação em Tanques-Redes da Peixe-Sul e implantação de Carcinocultura em Aperibé 
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dos produtores com os possíveis interessados na atividade. O camarão Vanamei é criado em cativeiro com 

água salinizada, proporcionando as mesmas qualidades organolépticas do camarão marinho. 

  

 

Piscicultura 

Indicador Físico Tecnológico N° de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Meta Assist e Atendimento em geral 13 - 1 

Adubação Inicial de Tanque e Açude  40 ud 88 

Aquisição de Alevino  103 mil 1.124.066 

Aumento de Produtividade 20 % 50 

Capac em Criação Pequeno Porte  13 pes 85 

Capacitação em Piscicultura  47 pes 2.018 

Construção de Tanque de Piscicultura 50 ud 50 

Controle Sanitário das Instalações 33 pes 298 

Criação de Alevinos  21 mil 228 

Elab.Cadastro,Proposta, Crédito Rural 20 ud 1 

Empeixamento (Povoação) Tanque/Açude 72 mil 54 

Higiene, Desinfest./Desinfec. instalações  45 pes 348 

Manutenção de Tanque-Rede (manejo) 17 ud 60 

Prev. E Controle Endo e Ecto Parasítos 3 cab 650 

Produção Anual de Carne 5 t/ano 28 

Produção de Alevinos 13 mil 76 

Recria e Engorda 63 mil 20.437 

Sanidade do Rebanho/Plantel 4 cab 2100 

Sistema de Criação em Tanque Rede 21 ud 42 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

 

 

 

PROGRAMA: OUTRAS CRIAÇÕES 

PROJETO: APICULTURA 

 

Em 2013, foram elaborados e aprovados três projetos do Programa Rio Mel, todos no município de Santa 

Maria Madalena, investindo na melhoria dos equipamentos de apicultura, de modo a melhorar a qualidade 

do mel que chega à mesa dos consumidores. Com a entrada da Câmara Setorial de Apicultura na 
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CEDRUS/SEAPEC, haverá mais oportunidades de movimentar o setor com projetos de relevância na 

atividade. 

 

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.  

 

 

PROJETO: MINHOCULTURA, COTORNICULTURA, SUINOCULTURA E CUNICULTURA 

 

As atividades de minhocultura, suinocultura, coturnicultura, cunicultura, apesar de não terem tanta 

representatividade no RJ, também recebem assistência técnica da EMATER-RIO, levando novas tecnologias e 

conhecimentos aos produtores, a fim de ajudá-los a aumentar sua produção e produtividade, diminuindo os 

custos de produção. 

Criação de Suínos 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

 Alimentação com Concentrado 3 cab 380 

Alimentação e Nutrição Animal  4 cab 326 

Cap. em Práticas de Manejo Criação 7 pes 4 

Controle Sanitário das Instalações 10 pes 19 

Elaboração de Projeto de Crédito 4 mil R$ 110.804 

Apicultura 

Indicador Físico Tecnológico N° de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Meta Assist. e Atendimento em Geral 54 - 2 

Aumento de Produtividade 3 % 10 

Capacitação em Criação Pequeno Porte 1 pes 1 

Capacitação em Práticas Apicultura  19 pes 88 

Cap. em Práticas de Manejo Criação  13 pes 14 

Controle Sanitário das Instalações 29 pes 546 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 133 ud 1 

Elaboração de Projeto de Crédito 3 mil R$ 47 

Implantação de Apiário  27 ud 263 

Manejo do Apiário  32 ud 313 

Produção de Mel 10 kg 3.029 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2013 
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Higiene, Desinfest./Desinfec. Instalações 15 pes 10 

Introdução de Reprodutores (Geral) 3 cab 13 

Manejo do Rebanho / Plantel  28 pes 208 

Melhoramento do Padrão Zootécnico 7 pes 30 

Prev. Controle Doenças (Peste e Outras)  28 cab 424 

Prev. e Controle Endo e Ecto Parasitos 4 cab 123 

Sanidade Rebanho/Plantel 14 cab 296 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AGROgeo 2013 

 

 

 

 

PROGRAMA: RIO PEIXE 

PROJETO: PESCA ARTESANAL 

 

Atualmente, a pesca artesanal está sendo trabalhada pela Fundação de Pesca do RJ, ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento, Abastecimento e Pesca, porém, com anos de trabalho nesse setor e devido à capilaridade 

em todo o Estado, a EMATER-RIO ainda tem atuado na pesca artesanal, principalmente na área de emissão 

de DAPs e elaboração de projetos técnicos para esse setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Criação de Codornas 

 
 

Indicador Físico Tecnológico 
 

N° de 
Beneficiários 

 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Alimentação e Nutrição Animal  6 cab 36 

Balanceamento e Preparo de Ração 5 Pes 25 

Prev. Controle Pragas e Doenças 4 ud 16 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

Curso de processamento de Pescado em Paraty e mutirão de DAPS em Maricá 
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Pesca Artesanal 

 
Indicador Físico Tecnológico 

N° de Beneficiários Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Meta Assiste Atendimento em Geral 132 - 433 

Acompanhamento do Projeto Contratado 35 ud 257 

Aumento de Produtividade 25 % 370 

Aumento de Renda 69 % 880 

Capacitação em Pesca Artesanal 73 pes 1.200 

Crédito Custeio PRONAF Contratado 3 R$ 14.000 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural 280 ud 1.435 

Elaboração de Projeto de Crédito 100 mil R$ 81.589 

Implant Máquinas Equipam. em Embarcações 33 ud 41 

Orientação Sobre Defeso 33 ud 189 

Orientação Sobre Pesca Seletiva 26 pes 86 

Projeto de Crédito Contratado 55 mil R$ 58.695 
Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013    

 

 

 

PROGRAMA: PROSPERAR 

PROJETO: AGROINDÚSTRIA  

 

Programa Social de Geração de Emprego e Renda na Atividade Rural – PROSPERAR foi lançado em março de 

2002, através do decreto nº 30779, com as Resoluções da SEAAPI nº. 510, SEAPPA nº. 17 e SES Resolução nº 

1779 em 28/03/2002. 

 

Emissão de DAPs em Silva Jardim e explicações 
sobre o PRONAF em Maricá 
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O PROSPERAR, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, contempla atividades relacionadas ao 

incentivo da agroindústria, artesanato e turismo rural, 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 interiorização do processo de desenvolvimento. A agroindustrialização agrega valor à produção, 

gera renda e cria postos de trabalho. 

 

Em 2013 foram elaborados 13 projetos, dos quais oito foram contratados, totalizando R$ 410.000,00.  

Desde a sua criação, foram contratados 140 projetos, atingindo-se o montante de R$ 6 milhões aplicados no 

setor. 

 

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. 

 

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 ( programa Rio Genética), apoio na cadeia produtiva leiteira (programas Rio Leite e 

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 2013, as feiras da agricultura familiar, que acontecem na maioria dos municípios, bem como 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 marcados, tais como os Jogos 
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Olimpícos, a Copa do Mundo de Futebol.  Durante a Copa , será realizada a Copa Orgânica, quando serão 

consumidos produtos agroindústrializados dos agricultores. 

 

Em 2013 foram realizadas as seguintes ações pela coordenação do programa: 

 Capacitação de 80 agricultores familiares em Agroindústria, Turismo Rural e Artesanato; 

 Capacitação de 80 técnicos em fabricação / processamento de frutas, laticínios, derivados de cana 

de açúcar entre outros. 

 Promoção de rodadas de negócios com produtos das agroindústrias beneficiadas pelo programa em 

diversos eventos, tais como: GreeRio, RioGastronomia, , 9ª Natural Tech - Feira Internacional de 

Alimentação Saudável, Produtos Naturais e Saúde,  no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera, em São 

Paulo, Salão de Turismo  do Estado do Rio de janeiro em Niterói beneficiando aproximadamente 

140 empreendedores. 

 Feiras da Agricultura Familiar em diversos municípios (Teresópolis, Cachoeiras de Macacu, Trajano 

de Morais e Nova Friburgo). 

 

O principal trabalho desenvolvido pelos escritórios locais da EMATER-RIO junto às agroindústrias tem sido a 

orientação para adequação das instalações, a fim de atender as normas sanitárias, ambientais e tributárias, 

de forma a habilitá-las ao mercado formal.  

 

Em Rio Bonito, destacaram-se as ações realizadas junto as agroindústrias familiares que processam a 

banana, com o objetivo de capacitar os responsávei pela produção em boas práticas, além de apoio na 

comercialização através das feiras da agricultura familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EMATER-RIO orienta as 
agroindústrias para a 
manutenção da qualidade, 
desde a seleção da matéria-
prima ao produto final e busca 
de novos mercados. 
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Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

Em Bom Jesus do Itabapoana, na região Noroeste do estado, as agroindústrias foram assistidas com projetos 

técnicos de ampliação, remodelação para atender normas da Defesa Sanitária Estadual e projetos não 

reembolsáveis para sua ampliação.   

 

Em Cardoso Moreira,  Norte do estado, as ações em 2013 se voltaram para investimentos em panificadoras 

e laticínios com proposta de investimento da ordem de R$ 100 mil.  

 

Agroindústria 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Acompanhamento do Projeto Contratado 20 ud 34 

Agroindústria Adequada à Legislação  77 ud 90 

Cap. Boas Práticas Fabric /Agroindústria  52 pes 997 

Cap. Verticalização e Transf. da Produção  13 pes 79 

Destino dos Dejetos Industriais  17 ud 66 

Elab. Cadastro, Proposta, Crédito Rural  30 ud 47 

Elaboração de Projeto de Crédito  6 R$ 332.000,00 

Elaboração do Projeto Fomento Estadual  2 R$ 1.400.000,00 

Elaboração Projeto Agroindustrial Familiar  15 ud 20 

Elaboração Projeto de Agroindústria  11 ud 12 

Higiene e Desinfestação / Desinfeção de Instalações  25 ud 36 

Implantação Agroindústria Familiar  8 ud 7 

Implantação  Cozinha  Agroindustrial  5 ud 3 

Implantação de Agroindústria  16 ud 20 

Implantação de Manual de Boas Práticas Fabricação  15 ud 47 

Inovação Tecnológica  
31 

Grupos de 
interesse 

358 

Produção Industrial Obtida  88 t 48.109 

Projeto de Crédito Contratado  2 R$ 48.000,00 

Supervisão de Crédito  18 ud 20 

Tecnologias Apropriadas 
24 

Grupos de 
interesse 

78 

Visita Prévia 46 pes 89 
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 Em Barra do Piraí ,na região Sul do estado, o escritório local tem desenvolvido atividades e práticas que 

auxiliam o produtor rural no atendimento às exigências da legislação, oportunizando a sua inserção no 

mercado e colaborando para a sua estabilidade e agregação de valor à produção primária.   

Em Paraíba do Sul, a EMATER-RIO apoiou a participação das agroindústrias em exposições e feiras locais e 

municípios vizinhos, comercializando os mais diversos produtos (derivados de leite, cana de açúcar, mel e 

doces de frutas em geral).  

 

O escritório local de Paraty  promoveu ações visando a regularização das agroindústrias familiares através 

do Serviço de Inspeção Municipal - SIM e organização da cadeia produtiva da farinha de mandioca caiçara. 

Também deu enfoque ao circuito de turismo rural, através de parcerias com outras instituições de fomento.   

 

Em Quatis, a parceria com o escritório local  de Resende e o SEBRAE-RJ  proporcionou  fortalecimento da 

Associação dos Produtores de Cachaça da Região das Agulhas negras – APCAN. Em 2013,  foi realizada a II 

Mostra da Cachaça das Agulhas Negras, evento que já entrou para o calendário oficial de Quatis. 

 

No município de Rio Claro, o escritório local, através do Programa  Prosperar, possibilitou a ampliação e 

modernização da agroindústria ECX Cachaças Artesanais localizada na Ponte de Ferro, Estrada Rio das Flores 

– Barreado, comunidade do Recantinho, fabricante da famosa Cachaça WERNECK, produto de alta 

qualidade ganhador do concursos. 

 

Em Três Rios, foi implantado um entreposto de mel, uma fábrica de embutidos e defumados e um laticínio e 

suporte técnico à Champ Gourmet, que produz e industrializa cogumelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Alambique  onde é produzida a famosa cachaça  Werneck. 
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PROGRAMA RIO FLORESTA 

PROJETOS:  RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, SILVICULTURA 

ECONÔMICA E SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF) 

 

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 em silvicultura econômica, legislação ambiental, 

licenciamento ambiental em projetos de pequena e média escala e regularização ambiental de 

propriedades rurais. Neste setor, foi possível verificar que em 2012 o povo brasileiro se dedicou ao 

conhecimento do novo Código Florestal, Lei nº 12.651, que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2012. Em 

2013, foi a vez de debater e conhecer o Decreto Federal nº 7830, de 17 de outubro de 2012, que estabelece 

as disposições para o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

 

As atividades florestais apresentam duas cadeias produtivas bastante distintas: a restauração ambiental e as 

florestas plantadas de base comercial. A primeira, envolvida diretamente com os setores ambientais, como 

a regularização ambiental de propriedades rurais, resulta na produção de mudas nativas e recomposição 

florestal. Quanto à segunda cadeia, ou seja, o setor florestal comercial, tem entre os seus objetivos 

principais a produção de madeira - em sua maioria proveniente da cultura do eucalipto. Os projetos de 

“Sistemas Agroflorestais” podem atender às duas cadeias citadas acima, tanto quando os produtos 

agroecológicos são comercializados, bem como, se bem manejados, oferecem um serviço ambiental para 

área usada. 

 

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 405 hectares, incluídos aqueles com 

objetivo ecológico. Os maiores quantitativos de trabalho neste setor ocorreram em 36 municípios onde 

estiveram atuando diretamente 60 técnicos, os quais foram responsáveis pela execução de 484 

atendimentos em 2013.   

 

 
 
 
 

 

 

Imagem 1, 2 e 3: Foto da reportagem sobre plantio e uso de palmeira Guaricanga em Angra e Paraty, reflorestamento 
com palmáceas (palmeira real australiana para extração de palmitos) e eucalipto em Barra Mansa. 

 



77 

 
 
 
 
 

Projetos atend. 

Restauração, Recuperação e Preservação da Mata Atlântica 63 

Silvicultura Econômica 354 

Sistemas Agroflorestais (SAF) 67 

Total 484 
Fonte: Sistema PCP Agrogeo - ASPA 2013 

 

 

 

 

Com a crescente demanda do mercado por madeira legalizada, tanto para uso na construção civil, 

como para energia, os pequenos e médios produtores do Estado do Rio de Janeiro aumentaram 

significativamente o uso de madeira proveniente de florestas plantadas para construção e 

recuperação dos currais, cercas e móveis rústicos, e assim contribuem com o desmatamento 

“Zero” da Mata Atlântica em nosso estado.  

 

RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Benef. Dimensão 

unid. n° 

Área de preservação Permanente (APP) 18 ha 228 

Mudas Florestais Nativas Mata Atlântica Registrada 30 mudas 3.800 

Sementes Florestais Nativas da Mata Atlântica Registradas 8 kg 75 

Fonte: Sistema PCP Agrogeo - ASPA 2013 

  
 
 
 

 

 
 SILVICULTURA ECONÔMICA 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Benef. Dimensão 

unid. n° 

Assist. e Atendimento em Geral 45 - 45 

Área Implantada 45 ha 325 

Capacitação em Silvicultura Econômica 55 pes 570 

Comercialização de Frutos para Açaí 4 R$ 80.000 

Comercialização de Madeira Para Movelaria 1 R$ 100.000 

Comercialização de Lenha 4 R$ 100.000 

Comercialização de Moirões Tratados 1 R$ 9.000 

Comercialização de Palmito 6 R$ 61.000 
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Cont. Fitossanitário Alternativo 36 ha 52 

Cont. Fitossanitários Químicos 12 ha 19 

Expansão da Área da Cultivada 36 ha  570 

Fertilização com Base Ánalise de Solo 54 ud 540 

Manejo Conservação Solo e Água 54 ha 379 

Plantio Direto 9 ha 52 

Preparo Correto de Solo 9 ha 26 

Produção de Mudas 14 mil mudas 510 

Técnica e Prática Agroecológicas 17 ha 92 

Uso de Mudas de Clone (Florestal) 19 ha 105 
Fonte: Sistema PCP Agrogeo - ASPA 2013 

 

 

 
SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Benef. Dimensão 

unid. n° 

Assist. e Atendimento em Geral 25 - 118 

Capacitação em Sistemas Agroflorestais 12 ud/pess 70 

Implantação de Sistema Silvipastoril 6 ha 35 

Implantação SAF em Área Degradada 3 ha 40 

Podas Limpezas / Frutificação 4 ha 19 

Produção Adequada de mudas 10 mil mudas 2 

Produção Sementes Florestais 2 ton. 20 

Fonte: Sistema PCP Agrogeo - ASPA 2013 

 

   

 

Um destaque de 2013 foi o trabalho realizado em Paraty. A equipe técnica participou da 

coordenação do Projeto de Repovoamento da Juçara e do Guaricangá nas terras indígenas. A partir 

das atividades executadas, foram produzidos cerca de 300 kg de sementes, 50.000 mudas de 

Juçara e cinco hectares de preservação permanente isolada e em processo de recomposição.  

 

RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Benef. Dimensão 

unid. n° 

Mudas Florestais Nativas Mata Atlântica Registradas 21 mudas 50.000 

Sementes Florestais Nativas da Mata Atlântica Registrada 5 kg 300 

Fonte: Sistema PCP Agrogeo – ASPA 2013 
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Através do apoio indireto da agroindústria de processamento de palmito da APRVM (Associação de 

Produtores do Vale do Mambucaba) para o desenvolvimento da cultura de palmito no município, 

foi possível realizar um dia de campo sobre a cadeia produtiva do palmito na III Semana da 

Agricultura Familiar de Paraty, que contou com 62 participantes. Tendo em vista a APRVM ter 

conseguido acessar a merenda escolar para comercialização do palmito, houve maior interesse 

pela cultura da pupunha. Com isso foi possível um aumento da área de palmito pupunha 

implantada no município da ordem de 64 hectares e a produção de aproximadamente 400 mil 

mudas. 

SILVICULTURA ECONÔMICA 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Benef. Dimensão 

unid. n° 

Assist. e Atendimento em Geral 62 - 62 

Área Implantada de Pupunha 19 ha 64 

Produção de Mudas 2 mil mudas 400 

Técnica e Prática Agroecológicas 19 ha 64 
Fonte: Sistema PCP Agrogeo – ASPA 2013 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As principais ações realizadas para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais em Paraty se deram a 

partir das emissões de DAPs para acesso ao PNAE, e pela organização de mutirões realizados pelo grupo 

chamado Coletivo de Agroecologia de Paraty (CAP), responsável por beneficiar os 31 produtores 

agroflorestais. 

 
 
O município de Magé promoveu excelente trabalho de extensão florestal, beneficiando agricultores 

familiares deste município nas áreas de microbacias hidrográficas, local onde as ações conservacionistas da 

III Semana do Agricultor Familiar de Paraty  
Dia de Campo de Palmito. 

 

Lavoura de palmito Pupunha visitada durante o Dia 
de Campo de Palmito durante a III SAFP. 
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biodiversidade no Bioma Mata Atlântica são prioritárias, principalmente no entorno das várias unidades de 

conservação existentes no território municipal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SILVICULTURA ECONÔMICA 

Indicador Físico Tecnológico Nº de Benef. Dimensão 

unid. n° 

Área Implantada de Pupunha 10 ha 15 

Produção de Mudas Certificadas 4 mil mudas 20 

Comercialização de Palmito 6 R$ 61.000,00 

Técnica e Prática Agroecológicas 5 ha 16 

Uso de adubação orgânica 14 ton. 48 

Elaboração de Projeto de crédito 5 R$ 147.230,00 

Projeto de crédito contratado 4 R$ 116.000,00 
Fonte: Sistema PCP Agrogeo – ASPA 2013 

  
 
 
 
 
 

PROGRAMA FLORESCER 

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA FLORICULTURA 

 

A floricultura tem sido uma das atividades no setor primário que mais tem se desenvolvido nos últimos 

anos. Impulsionada pelo consumo crescente a cada ano, o setor movimenta valores superiores a U$ 60 

bilhões no mercado mundial e ocupa uma área próxima a 200 mil hectares. Caracterizada pela elevada 

utilização de mão de obra, o setor é conduzido em 98% das propriedades por pequenos e médios 

produtores tendo produção ininterrupta ao longo do ano. 

Pupunha em Conceição do Surui na 
propriedade de Oscar Gangorra Ernesto. 
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No Brasil, o setor tem acompanhado esse dinamismo mercadológico com reflexos diretos no aumento da 

produção e no número de produtores. Atualmente o país possui cerca de oito mil produtores em uma área 

de 13.800 hectares, o que gerou um faturamento na ordem de R$ 5,2 bilhões. Esses números  evidenciam 

um aumento de 8,5 % no faturamento do setor em relação ao ano de 2012. 

O Estado do Rio de Janeiro, a cada ano, vem consolidando sua liderança nesse segmento agrícola e ocupa, 

atualmente, a segunda posição entre os estados da federação no faturamento do setor. No ano de 2013, o 

segmento movimentou na economia fluminense o montante de  R$ 575.949.000,00 (IBRAFLOR - 2013), ou 

seja, cerca de 10 % do faturamento nacional perdendo apenas para o Estado de São Paulo, responsável por 

35 % deste faturamento nacional. Esses números são reflexos do desenvolvimento do setor pelo aumento 

do número de produtores e da área plantada. Atualmente, o estado possui cerca de 1020 produtores 

explorando uma área de 840 hectares. 

 

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 2013, foram aplicados, segundo dados do Banco do Brasil, R$ 2.380.012,00 em projetos de crédito, 

beneficiando 78 floricultores no estado. Esses números significam um aumento superior a 30 %  em relação 

ao volume de recursos aplicados no ano de 2012. Dados esses que confirmam a expansão da atividade no 

estado. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de Floricultura 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de Medida Quantidade 

Expansão da Área da Cultivada (Meta 
Manejo de Agroecossistemas) 
 

 
28 

 
Ha 

 
7,17 

Capacitação em Floricultura 72 pes 469 

Diversificação Culturas Integradas 
 

39 
 

Ha 
 

34 

Cont. Fitossanitário Alternativo 
(Meta Educação Sanitária Vegetal) 
 

 
13 

 
Ha 

 
10,27 
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Manejo Conservação Solo e Água 
(Meta Manejo de Agroecossistemas) 
 

 
11 

 
Ha 

 
20 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 
(Meta Manejo de Agroecossistemas) 
 

 
27 

 
Ha 

 
119 

Fertilização com base Análise de Solo 
(Meta Manejo de Agroecossistemas) 
 

33 ud 35 

Uso de Adubação Orgânica (Meta 
Manejo de Agroecossistemas) 
 

 
21 

 
T 

 
199 

Fonte: Sistema PCP Agrogeo – ASPA 2013 

 

A EMATER-RIO, através do acompanhamento técnico da atividade, verificou um aumento de 7.17 hectares     

de floricultura para 28 produtores.  

  

 A expansão da atividade está sendo feita considerando a sua diversificação, pois como o setor 

comercialmente é movido pela diversidade de plantas e flores, a concentração da produção em 

determinados produtos (monocultura) representa um grande risco comercial. Assim, a EMATER-RIO, através 

da orientação técnica, propiciou a diversificação em 34 hectares de produção, beneficiando diretamente 39 

produtores. 

 

A floricultura, por se tratar de atividade intensiva, é uma dos segmentos do setor primário com grande 

utilização de insumos químicos com o intuito de se obter um resultado mais eficiente de suas produções. 

Entretanto, esse contexto traz invariavelmente como consequência o uso demasiado de adubos, defensivos, 

reguladores de crescimento, entre outros e, por conseguinte, o desequilíbrio ambiental. O primeiro  passo 

para se evitar esse desequilíbrio é a recomendação técnica de adubação das culturas.  

 

No ano de 2013, a EMATER-RIO beneficiou 33 produtores com a análise correta de seu solo e respectiva 

recomendação.  A redução da utilização destes insumos químicos é o passo fundamental para evitar o 

desequilíbrio. Dessa forma, a EMATER-RIO viabilizou a utilização do controle fitossanitário alternativo para 

13 produtores em uma área de 10,27 hectares, a utilização de técnicas e práticas agroecológicas em 119 

hectares e a utilização de adubo orgânico por 21 produtores, contribuindo para uma produção mais limpa e 

sustentável do segmento no nosso estado.  Neste contexto, ainda foram acompanhados 11 produtores com 

20 hectares no manejo de conservação de solo e água, propiciando condições de sustentabilidade de sua 

produção.  

 

  

 

 

Curso de produção de flores tropicais na microbacia de 
Santo Aleixo no município de Magé visando a expansão da 

atividade naquele município. 
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Em virtude das condições de expansão da atividade, bem como a necessidade da utilização de técnicas que 

propiciem a competitividade e sustentabilidade do setor no Estado do Rio de Janeiro, a EMATER-RIO tem 

viabilizado, através de cursos técnicos, a adequada capacitação dos novos empreendedores que vislumbram 

na floricultura uma forma de se manter na zona rural. A EMATER-RIO, com o programa FLORESCER, 

capacitou 72 produtores e 469 pessoas por meio de cursos e palestras, onde obtiveram informações 

necessárias para o ingresso na atividade. Dessa forma, a floricultura do estado se desenvolve a cada dia, 

com geração de renda e emprego para as famílias fluminenses, tanto no interior, como na própria cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

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,  

apresenta também metas transversais, comuns aos programas e projetos executados pela empresa, 

relacionados às ações da cidadania, administração e organização rural, mercado e comercialização.  Em 

2013, foi inserida neste projeto a meta “Ações de Base Agroecológica”, disponibilizando indicadores 

específicos para registro das ações realizadas neste eixo temático. A inserção desta meta possibilitou à 

EMATER-RIO expressar os resultados alcançados com base em ações agroecológicas em apoio aos 

programas setoriais e estruturantes executados pela empresa neste ano. 

 

  

ATER COMUM A TODOS OS PROJETOS 

 

Indicador Físico Tecnológico 

 
Nº de 

Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Ação em Rede 

 

351 pes 6.325 

Acesso SPG (Sist Participativo Garantia) 

 

24 pes 214 

Ações de Associativismo  2.915 pes 89.368 

Ações de Cooperativismo 191 pes 1.467 

Administração Rural – Atividade Agrícola 296 pes 1.509 

Administração Rural – Atividade Pecuária 486 pes 1.241 

Administração Rural – Atividade Florestal 12 pes 62 

Administração Rural – Produtor de Mudas 13 pes 103 
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Ações de cidadania 

 

A EMATER-RIO executou várias ações com o objetivo de ampliar a cidadania do produtor rural e sua família, 

valorizando e proporcionando o reconhecimento da atividade rural.  Nos municípios de Araruama, Cabo 

Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema, foi realizada campanha de emissão de documentos 

para o agricultor e sua família denominada Ação Rural. O objetivo foi facilitar o acesso à DAP - Declaração 

de Aptidão ao PRONAF, ao atestado de produtor rural, ao boletim de produção e à carteira de produtor 

rural. Estes documentos emitidos pela EMATER-RIO permitem ao homem do campo e sua família 

acessarem vários programas e políticas públicas.  

 

 

Apoio à Certificação 35 pes 331 

Apoio à Eventos de Comercialização 

 

179 pes 7.398 

Apoio ao Programa Aquisição de Alimentos 

 

344 pes 1.651 

Apoio Mercado e Gestão 

 

326 pes 6.523 

Assist. Dirigente Instituição do Agricultor 116 pes 1.427 

Atestado Produtor Rural 2.158 ud 2158 

 Boletim de Produção 395 ud 660 

Cadastramento Doc. e  Registros Diversos 4.672 ud 26.097 

Capacitação Assoc. e Cooperativismo 

 

207 pes 5.635 

Capacitação de Conselheiros 

 

34 pes 66 

Capacitação de  Dirig. Instit. dos Agricultores 

 

27 pes 59 

Comercialização de Produtos em Geral 

 

807 pes 7.979 

Declaração de Aptidão  3.810 ud 11.648 

Empreendimento Beneficiado em Rede 28 ud 199 

Estudos/Pesquisas/Levantamentos 607 Nº grupo 

interesse 

4.033 

Gestão da Organização 464 pes 4.157 

Grupos Formais Incubados 29 ud 301 

Grupos Informais Incubados 20 ud 39 

Implantação Feira Local Agricultura 103 pes 2.825 

Inclusão no Mercado 

 

50 pes 293 

Inclusão no Mercado Justo e Solidário 72 pes 16 

Inclusão no Programa Aquisição de Alimentos 98 pes 2.326 

Melhoria Processo Embalagem 

 

41 pes 161 

Participação em CMDRS 

 

533 pes 21.835 

Participação Eventos Agric Familiar 

 

890 Nº grupo 
interesse 

17.547 

Participação Feira Estadual Agric Familiar 

 

12 pes 33 

Realização de Feira Local de agricultura Familiar 372 pes 14.274 

União Assoc./Cooper. na Entrega de Produtos 65 ud 406 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013    
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Campanha da Cidadania realizada na MBH do Rio 
Piri-piri. 

 

Em Saquarema, a Ação Rural foi realizada na 
microbacia do Rio Jundiá, na Escola Municipal 
Alzira Matos. 

Entrega da DAP ao produtor rural de Cabo Frio.  
Durante a campanha houve também ação do 
programa nacional de habitação rural, sendo 
cadastrados os quilombolas dos assentamentos 
Maria Romana e Preto Forro para terem acesso 
ao programa Minha Casa Minha Vida. 
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Em 2013, a EMATER-RIO emitiu 2158 atestados de produtores, 395 boletins de produção, 3810 DAP’s, além 

de 4672 cadastros e documentos diversos que garantiram ao produtor o acesso ao crédito rural, aos 

mercados atacadistas, a emissão de nota fiscal, reconhecimento do exercício da atividade rural, 

aposentadoria rural, a aquisição de veículos utilitários com preços diferenciados aos de mercado, a compra 

de moradia pelo programa Minha Casa Minha Vida, além de permitir o acesso a outras políticas públicas 

executadas pelos governos estaduais e federais em favor do produtor rural e sua família.   

   

Outra importante ação de cidadania executada pela EMATER-RiO em 2013 foi o auxilio aos produtores 

rurais no preenchimento CNARH - Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, desenvolvido pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), com o objetivo principal de permitir o conhecimento do universo dos 

usuários das águas superficiais e subterrâneas. Destacaram-se nesta ação os municípios de Sumidouro, na 

região Serrana, e Paty do Alferes, na região Sul do Estado do Rio de Janeiro.    

Deve ser ressaltada a importância da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), como instrumento de 

identificação do agricultor familiar para acessar políticas públicas, como o crédito rural pelo PRONAF e 

participar de programas de aquisição de alimentos (PAA E PNAE), além de credenciá-lo a participar do 

Programa Minha Casa Vida Rural. Neste programa, destacou-se o trabalho realizado pela equipe da 

EMATER-RIO em Tanguá, município localizado na região Centro do estado, onde foi realizada reunião para 

esclarecimentos no Centro Comunitário, localizado na  Posse dos Coutinhos.   

 

A EMATER-RIO é uma das instituições credenciadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário -MDA para 

emitir a DAP jurídica, documento que possibilita as organizações e as agroindústrias dos agricultores 

familiares acessarem os programas PAA e PNAE, além de as habilitarem a participar da FENAFRA (Feira 

Nacional da Agricultura Familiar), promovida anualmente pelo MDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião realizada na comunidade da Posse dos 

Coutinhos, em Tanguá, sobre critérios para 

elaboração de DAPS e programa Minha Casa Minha 

Vida Rural. 
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Em Duas Barras, a EMATER-RIO emitiu DAP jurídica para a Cooperativa Agropecuária, possibilitando acesso 

a outros mercados com preços melhores e mais justos para o leite entregue à cooperativa pelos 

agricultores familiares.  Em Paraty, ações de cidadania em apoio a Cooperativa de Produtores Rurais de 

Paraty – PACOVA possibilitou o acesso desta organização de agricultores familiares ao Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA – CONAB pelos agricultores familiares cooperados,  na modalidade compra da 

agricultura familiar com doação simultânea, atendendo as comunidades indígenas de Angra dos Reis e 

Paraty e a população carente atendida pela Igreja Católica. 

 

O atestado de produtor rural, documento emitido pelas unidades locais da EMATER-RIO, permitem a 

comprovação junto às concessionárias de energia, garantindo redução nas contas de luz, cadastro na 

inscrição estadual para emissão de nota fiscal, para fins de descontos na compra de veículos utilitários 

utilizados na atividade e comprovação do tempo de exercício da atividade para fins de aposentadoria.  

Destacaram-se ações realizadas pelos escritórios locais de Aperibé e Italva, localizados na região Noroeste, 

e o de Sapucaia, localizado na região Sul do estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtores rurais de Italva participaram da reunião 
para esclarecimentos por representante do INSS 
sobre os trâmites burocráticos para obtenção de 
aposentadoria. Técnicos da EMATER-RIO 
esclareceram questões referentes à DAP, 
salientando os critérios de enquadramento, o 
público alvo e as políticas públicas ligadas ao tema. 

 

Técnico do Escritório local da EMATER-RIO em 
Sapucaia entrega Carteira de Produtor Rural 
na Microbacia Córrego do Quilombo. 
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A EMATER-RIO também é a responsável por emitir o boletim de produção, documento que identifica os 

produtos e quantidades produzidas pelos agricultores, habilitando-os a comercializar na CEASA-RIO.  Esta 

ação possibilita o produtor rural ter acesso a mercados mais justos com melhor remuneração pela sua 

produção.   

 

A empresa participa ativamente dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, 

composto paritariamente por representantes do poder público, instituições e organizações dos agricultores 

familiares, para discutirem as demandas da atividade agropecuária e melhores condições para o agricultor e 

sua família.    

 
 
 
Agentes de desenvolvimento rural da EMATER-RIO de São José do Vale 

do Rio Preto em visita à propriedade rural para emissão de boletim de 

produção. 

 
 
 
 

 
 
 
Reunião dos CMDRS em municípios do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
As unidades locais da EMATER-RIO participam também dos Conselhos Municipais em Defesa do Meio 

Ambiente – COMDEMA, onde são discutidas medidas de proteção, recomposição de áreas ambientais, 

produção de mudas para reflorestamento, multas e educação ambiental. O COMDEMA também tem 

buscado recursos por meio da implantação de ICMS Verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Rio Claro é o terceiro melhor colocado no ranking da distribuição do ICMS Ecológico. O ICMS 

Verde é uma espécie de royalties ecológico que serve para recompensar municípios que investem em 

Aperibé 

 
Tanguá 

 

Italva 
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unidades de conservação, qualidade de água e gestão de lixo. Além de Rio Claro, os municípios de Silva 

Jardim, Cachoeira de Macacu e Nova Iguaçu lideram as posições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2013 a EMATER-RIO exerceu papel preponderante na realização das Conferências Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário com o objetivo de discutir sugestões para a criação dos 

Planos Municipais de Desenvolvimento Rural e Sustentável de forma participativa, envolvendo, nesse 

importante processo, representações das diversas instâncias de governo, além da sociedade civil 

organizada.  

 

Foram debatidos dentre outros temas, a reforma agrária e a democratização do acesso à terra e aos 

recursos naturais, a abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento rural e a promoção da 

qualidade. Participaram agricultores familiares, assentados, camponeses, extrativistas, pescadores 

artesanais, mulheres, jovens, representantes do poder público e da sociedade civil. As conferências  se 

inserem na estratégia de fortalecimento de espaços e formas de diálogo e participação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião de CONDEMA e cerimônia de entrega de cheque de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 
aos produtores rurais de Rio Claro.  

2ª Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de São 
Francisco de Itabapoana 

 



90 

      
 

Em 2013, a EMATER-RIO buscou parcerias através de suas unidades locais em apoio à execução do serviço 

de ATER. Dentre elas destacaram-se o acordo de cooperação técnica firmado com a empresa Odebrecht 

para desenvolvimento do Programa de Apoio à Produção e Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 

no município de Itaguaí.  Outra parceira importante foi realizada entre FURNAS e a prefeitura municipal de 

Sapucaia para instalação de fossas sépticas nas propriedades de agricultores familiares. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROECOLOGIA 

 

De modo geral, os indicadores físicos demonstram um aumento das atividades em Agroecologia em 2013, 

quando comparados aos resultados de 2012. Entende-se esse aumento como resultado de dois fatores 

principais: uma aceitação crescente por parte dos agricultores no uso de práticas agroecológicas, 

decorrentes da necessidade de diminuição de seus custos econômicos e ambientais, e de uma necessidade 

também crescente por parte dos consumidores em busca de alimentos com boa qualidade e isentos de 

agrotóxicos e contaminantes químicos. Por outro lado, uma melhor compreensão da necessidade de 

mudança na forma de trabalho dos extensionistas da EMATER-RIO e uma maior confiança ao proporem aos 

agricultores a adoção de práticas que levam a uma transição agroecológica. 

   

Diversos resultados demonstram esse aumento no processo de transição agroecológica, mas ressaltamos 

alguns:  

- a adubação em bases agroecológicas, incluindo a adubação verde, praticada por 186 agricultores em 483 

hectares; 

- as práticas de consorciamento e rotação de culturas, realizadas por 259 agricultores em 1.071 hectares;  

Reunião de negociação no Escritório 
Central com a Diretoria Tecnica, o 

Regional Centro, os Gerentes Estaduais, o 
COPER, a SDS, o ESLOC Itaguaí e a 

Odebrescht. 

Parceira com Furnas viabilizou a instalação 

de fossas sépticas em Sapucaia. 
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- o manejo de ervas espontâneas e a cobertura vegetal viva, realizados por 101 agricultores em 382 

hectares;  

- o uso da compostagem e da vermicompostagem, práticas importantes para obtenção de matéria orgânica 

no próprio local de produção, foram realizadas por 53 agricultores, com um volume de 293 toneladas. 

 

O uso de bancos comunitários de sementes de adubos verdes e o resgate de variedades tradicionais, 

realizados em 123 unidades por 114 agricultores, expressam a busca de uma maior autonomia na obtenção 

de sementes pelos agricultores, e um aspecto fundamental para o desenvolvimento de uma agricultura em 

bases ecológicas no RJ, tanto para a olericultura como para o plantio de grãos. No caso dos bancos 

comunitários, deve ser mencionada a existência do Programa de Apoio do MAPA para o desenvolvimento 

dos bancos comunitários no RJ, desde 2008.   

 

Outro resultado significativo é da prática do pousio realizada por 24 agricultores em 135 hectares, e que 

deve ser estimulada diante da existência recente da resolução 86/2014 do INEA, que regulamenta essa 

prática (e a dos Sistemas Agroflorestais) no estado do RJ.  

 

A expectativa por parte da EMATER RIO é a do aumento dessa práticas em 2014, em termos de área e 

volume/unidades, por conta das ações de implantação do PLANAPO – Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica.   

Alguns destaques de ações desenvolvidas pelos extensionistas locais em Agroecologia durante o ano de 

2013:  

 

- Organização de caravanas agroecológicas, atividades coletivas de preparação para o III Encontro Nacional 

de Agroecologia, a ser realizado em maio de 2014. Um dos pontos visitados foi a Feira da Roça, em Nova 

Iguaçu, bem como agricultores agroecológicos da comunidade do Marapicu, assistidos pela EMATER-RIO.  

 

- Incentivo ao turismo rural com base na agricultura familiar, com destaque para o município de Paraty, 

incluindo uma capacitação com consultores do SEBRAE-RJ, a elaboração de projeto de crédito rural na área 

e a realização do Dia Especial – Turismo Rural durante a III Semana da Agricultura Familiar de Paraty, 

realizada no mês de julho. Além disso, promoveu-se a consolidação de um grupo de trabalho e organização 

dos agricultores familiares para desenvolvimento desta atividade. Em 2013, a extensão rural trabalhou, 

somente naquele município, com mais de 10 agricultores interessados na atividade, dentre eles assentados 

da reforma agrária, agricultores familiares e não familiares e mulheres rurais.  
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Grupo de trabalho e organização de                  
agricultores familiares para o desenvolvimento do 
turismo rural. 

 

  

 

 

 - A Oficina de Manejo Agroecológico, promovida na Microbacia do Alto Macabu, que envolveu produtores 

rurais e discutiu temas como a natureza, fertilidade e conservação do solo tropical; regras básicas para 

manter a saúde do solo, produção de composto orgânico com resíduos locais e composto tipo bokashi. 

 

-Ação extensionista na microbacia do Rio Piri-piri, em Araruama. Os métodos que orientam o trabalho de 

ATER nessas comunidades visam principalmente uma agricultura de base ecológica capaz de transformar a 

realidade das famílias, que, mesmo com o êxodo dos mais jovens, ainda vivem e trabalham nessas 

comunidades, explorando pequenas glebas de terras para a subsistência. A agricultura praticada é 

fundamental à segurança alimentar e nutricional das famílias rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

- Participação de técnicos da EMATER-RIO na AARJ – Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de 

Janeiro, compartilhando ideias, trocando experiências com outras comunidades rurais, estabelecendo 

parcerias com pessoas e instituições de diversos segmentos visando alcançar objetivos comuns. 

 

 - A EMATER-RIO, em parceria com a CPT, vem participando ativamente nos últimos sete anos do projeto de 

capacitação “Escolinha de Agroecologia”, no município de Nova Iguaçu, no qual a equipe local de 

extensionistas é responsável pela coordenação, organização e ministração de aulas teóricas, práticas e 

articulação para visitas técnicas e aplicação de metodologias de extensão. O trabalho tem sido reconhecido 

por diversos setores da sociedade, tendo já conquistado dois prêmios: em 2009, o destaque do Fórum 

Demonstração de como fazer a compostagem. 
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Cultural da Baixada Fluminense na categoria Meio Ambiente e, em, 2010 o prêmio “Meio Ambiente” do 

CREA/RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Escolinha de Agroecologia, que começou com abrangência local, vem atraindo agricultores e 

ambientalistas de toda a Baixada Fluminense e arredores. O curso tem duração de 10 meses e concede 

certificado de conclusão aos que tiverem frequência mínima de 50%, além de apresentarem um trabalho 

prático ao seu final. Em média, por ano, são de 35 e 40 alunos certificados, que passam a atuar como 

multiplicadores. As aulas teóricas e práticas contam com palestrantes da EMATER-RIO, ICMBio, UFRRJ,  

Pesagro-Rio e Embrapa, estreitando a comunicação entre o campo e as pesquisas. Desde 2012, ex-alunos 

também têm sido convidados para ministrar palestras.  Entre os temas de estudo abordados e 

aperfeiçoados estão o manejo ecológico do solo, adubação verde, compostagem orgânica e substratos 

alternativos para sementeiras, vermicompostagem, inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio em 

leguminosas, agrotóxicos e transgenia, bancos de semente, manejo ecológico de lavouras, identificação de 

pragas e doenças no campo e métodos alternativos para controle, saneamento rural, sistemas 

agroflorestais, homeopatia aplicada à agropecuária, legislação e outorga de águas na propriedade rural, 

introdução à apicultura e meliponicultura, irrigação e drenagem, avicultura, piscicultura e segurança e 

soberania alimentar.  

 

A Escolinha utiliza amplamente a metodologia de extensão rural, principalmente demonstrações de método 

e excursões. 

 

 

 

 

                        

Entrega de certificados da Escolinha de 
Agroecologia. 
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AÇÕES DE BASE AGROECOLÓGICA 

Indicador Físico Tecnológico 

Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Adubação com Base Agroecológica 59 ha 186.92 

Adubação Verde 127 ha 296.8 

Banco de Sementes de Adubo Verde 41 ud 52.0 

Compostagem 48 t 279.7 

Consorciamento 70 ha 43.5 

Manejo de Ervas Espontâneas 40 ha 81.9 

Obtenção de Produtos da  sóciobiodiversidade 6 ha 240 

Plano de Uso da Propriedade Orgânica 28 ha 90.3 

Pousio 24 ha 135 

Produção de Caldas Alternativas 35 mil 26.5 

Resgate de Variedades Tradicionais 73 ud 71.0 

Rotação de Culturas 189 ha 1028.45 

Uso de Cobertura Vegetal Viva 61 ha 299.5 

Uso de Inoculante  Fixação Biológica de Nitrogênio 88 ha 46.5 

Uso de Leguminosas arbóreas na Recuperação de 
Solo 

13 ha 9.5 

Excursão à Reserva Biológica do 
Tinguá. 
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Outra ação significativa coordenada pelo escritório local da EMATER RIO em Nova Iguaçu foi a 

participação de 30 agricultores e técnicos no curso de identificação de inimigos naturais de pragas . 

 

as lavouras, organizado e ministrado pela EMBRAPA Agrobiologia em agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: ESTRADAS DA PRODUÇÃO 

 
O Programa Estradas da Produção 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, demandando o desempenho das equipes do 

Vermicompostagem 5 t 13.2 

Total Geral: 1001 - - 

Fonte: Sistema PCP Agrogeo - 2013 

 

Alunos aprendem a distinguir características 
de inimigos naturais e de pragas. 

 

Alunos coletam insetos no campo para identificar inimigos naturais para as lavouras.. 
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Programa Estradas da Produção no interior do estado, com atuações muitas vezes não previstas nos 

trabalhos diários, mas que marcam a presença do governo estadual junto às comunidades atingidas. Além 

da recuperação das estradas vicinais e ações emergenciais realizadas pela engenharia rural da EMATER-RIO, 

soma-se ainda aos resultados alcançados com preparo de solo das propriedades rurais, principalmente das 

unidades de produção ocupadas pela agricultura familiar.  

 

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, vêm 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 aumento da produção das populações do 

interior. Atualmente, o programa conta com  21 patrulhas para atendimento aos 92 municípios do estado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2013, a CORER – Coordenadoria de Engenharia Rural da EMATER-RIO contou para execução dos seus 

trabalhos com as seguintes máquinas, equipamentos e veículos: 

 

FROTA 

Máquina/veículo/Equipamento Existente Necessidade 
de Ampliação   

Retroescavadeiras 21 4 

Motoniveladoras 21  

Trator Agrícola 25  

Escavadeiras Hidráulicas 7  

Pá carregadeira e 
motoniveladora, 
algumas das 
máquinas que 
compõem as 
patrulhas. 
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Pá Carregadeiras 5  

Trator de Esteiras 5  

Rolo Compactador 3 8 

Grade Aradora 25  

Roçadeiras 5  

Scrapper 5  

Caminhão Plataforma 3  

Cavalo Mecânico 4  

Caminhão Comboio 6 2 

Caminhão Apoio 5  

Caminhão Basculante (toco) 18 8 

Prancha 4  

Caminhão Basculante (truck)  8 

Caminhão Pipa  5 

TOTAL 162 35 
Fonte: EMATER-RIO - CORER 2013   

 

 

A CORER, em 2013, com o efetivo de 25 funcionários com formação em  engenharia agrícola, agronomia, 

técnico agrícola, economista e operação de máquinas, conforme descrito nos quadros a seguir. 

 

Quadro de Funcionários por Lotação 

Unidades Nº de 

unidades 

Nº de Funcionários 

Efetivos 

ESER 07 21 

CORER 01 04 

Fonte: EMATER-RIO – CORER 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de Funcionários por Formação 

Formação Nº Funcionários 
Efetivos 

Engenheiro Agrícola 04 

Técnico Agrícola 08 

Operadores/mecânicos/Motoristas 11 

Engenheiro Agrônomo 1 

Economista 1 

Total 25 

Fonte: EMATER-RIO - CORER 2013   
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Em 2013, a CORER viabilizou quatro treinamentos buscando o aperfeiçoamento de sua equipe em 

manutenção e operação de máquinas agrícolas, de retroescavadeira, salva guardas ambientais na 

recuperação de estradas vicinais além do treinamento de seis técnicos em recuperação e manutenção de 

estradas vicinais realizado em Pelotas no Rio Grande do Sul. 

  

Planejados pela coordenação do programa com apoio do Rio Rural, de forma a não prejudicar o andamento 

diário das atividades, os treinamentos direcionaram o foco principal na capacitação dos profissionais que 

atuam diretamente nos trabalhos desenvolvidos pelo Programa Estradas da Produção, tais como 

operadores de máquinas, encarregados de manutenção, supervisores, técnicos, e outros profissionais 

envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos resultados, apesar das interrupções motivadas pelos necessários atendimentos emergenciais, 

pelas abundantes chuvas que nos últimos anos têm assolado o Estado, observa-se uma boa atuação do 

programa no ano de 2013, totalizando a manutenção e recuperação 6331 km de estradas vicinais, 1678 

 
Nome do curso 

Quant. 
Técnicos 

Quant. 
Operadores 

Quant. 
Produt. 

 
Local do Evento 

 
Totais 

Operação e Manutenção de Trator 
Agrícola. 

 
02 

 
37 

 
13 

 
Italva – RJ. 

 
52 

Operação e Manutenção De 
Retroescavadeira 

 
01 

 
49 

 
02 

 
Italva – Rj. 

 
52 

Salva Guardas Ambientais em 
Recuperação e Manutenção De 
Estradas 

 
16 

 
61 

 
x 

Italva – Nova 
Friburgo e Três 

Rios – RJ. 

 
77 

Técnicas de Recuperação e Manut. De 
Estradas Vicinais 

 
06 

 
x 

 
x 

 
Pelotas. RGS. 

 
06 

Totais 25 147 15 ------------- 187 
Fonte: EMATER-RIO - CORER 2013      

Capacitação de salvaguardas 
ambientais em estradas vicinais, na 
Região Serrana. 
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hectares de solo preparados, beneficiando cerca 59.000 moradores da zona rural, sobretudo aos produtores 

rurais e sua família. 

 

 
Atividades 

Municípios  
Beneficiados 

Unidade de Medida Produtores  
Beneficiados Ha Km 

Estradas 53   6.331,60 *    57.204 

Preparo do Solo 36 1.678,7   ** 1.980 
Fonte: EMATER-RIO - CORER 2013          * Beneficiários em Geral          **  Produtores Rurais 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimentos emergenciais 

 

Visando minimizar os prejuízos ocasionados pelas fortes chuvas ocorridas em 2013, o Programa Estradas da 

Produção atuou na recuperação/construção de pontes, construções de desvios, situações emergenciais, 

preparo de solo agrícola e manutenção /recuperação de estradas vicinais. 

 

Em parceria com a Defesa Civil , a engenharia  rural da EMATER-RIO esteve presente em todos os municípios 

afetados por eventos climáticos em 2013: Petrópolis, Duque de Caxias, Rio das Flores, Conceição de 

Macabu, Queimados, Japeri, Laje do Muriaé, Varre-Sai, Porciúncula, Itaperuna, Macaé e Bom Jesus do 

Itabapoana. 

 

Recuperação de estradas vicinais e preparo de solo 

 

O programa Estradas da Produção realizou, em 2013, importante trabalho na recuperação e manutenção 

das estradas vicinais nos municípios da Região Noroeste. Esse trabalho feito em parceria com prefeituras, 

sindicatos rurais, cooperativas, associações de produtores e demais entidades representativas dos 

agricultores, permitiu a trafegabilidade das estradas, o escoamento das produções agropecuárias, a 

viabilidade e continuidade de outras atividades como agroecoturismo e, sobretudo, o trânsito da população 

rural. 

 

Além dos trabalhos nas estradas vicinais, o Programa atuou de forma direta com as prefeituras, 

disponibilizando máquinas e equipes técnicas para trabalharem no atendimento das ações emergenciais, 

visando amenizar os problemas causados pelas chuvas e enchentes que ocorreram na região.  
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Na Região Serrana foram atendidos 14 municípios, recuperando 1.768 Km de estradas ebeneficiando 31.822 

produtores rurais. Foram favorecidos, também, um total de 384 agricultores em serviços de preparo de solo 

e incorporando, 463,6 hectares de solo ao processo produtivo do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrada vicinal onde foram realizadas obras de recuperação e 
manutenção localizada em Varre-Sai. 

 

 

Recuperação de estradas vicinais, em Nova Friburgo. Revestimento de estradas vicinais, na Região Serrana. 

Recuperação e manutenção de estrada vicinal em 
Natividade. 

 

Recuperação e manutenção de estrada vicinal em 
Itaperuna. 
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Na Região Sul, os trabalhos do Programa Estradas da Produção foram de grande importância para 

solucionar os principais problemas que vinham acarretando dificuldades aos acessos aos imóveis nos 

períodos das águas, como também na diversificação da atividade, e ampliação na área produtiva, em 

consequência das dificuldades para escoamento de sua produção dadas as condições das estradas vicinais 

das regiões produtoras. 

 

Em 2013, foram recuperados 20 km da estrada que liga Serra do Matoso a Cacaria, município de Piraí, 

permitindo o escoamento da produção de banana, beneficiando cerca 1000 pessoas, entre moradores e 

produtores rurais. 

 

No município de Sapucaia, foram restauradas estradas vicinais no 5º distrito para escoamento da produção 

de olerícolas. O trator foi disponibilizado para o preparo do solo para cultivo, atuando na Microbacia do 

Córrego do Quilombo.                 

 

No município de Paraíba do Sul, foram recuperados 180 Km de estradas e preparados 24 hectares de área 

em propriedades de agricultores familiares. No município de São Francisco do Itabapoana, foram 

recuperados 250 Km de estradas vicinais pelo programa, atendendo diversas localidades, nas quais também 

foram realizados serviços de preparo solo totalizando  200 hectares, beneficiando cerca de 150 produtores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na região Centro do Estado do Rio de Janeiro, o programa Estradas da Produção beneficiou os municípios 

de Búzios, Saquarema e Tanguá. Em Saquarema, a recuperação das estradas vicinais garantiu acessibilidade 

às propriedades rurais para 200 produtores rurais localizados nas Microbacias dos Rios Roncador, Jundiá, 

Seco e Bicuíba. 

Preparo de solo e recuperação de estradas vicinais no município de Paraíba do Sul 
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Aquisição de material para revestimento de estradas 

 

Estradas vicinais e propriedade rural assistida pelo Programa Estradas da Produção em Búzios. 

 

Estradas vicinais sendo preparadas pelo programa Estradas da Produção em Tanguá. 

 A manutenção das estradas foi vital para o 
escoamento da produção e bem estar das 

famílias das comunidades rurais de 
Saquarema. 
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Visando maior consistência e longevidade nos trabalhos de melhoria das estradas da região Serrana, foram 

adquiridos 29.668 metros cúbicos de bica corrida, com recursos do Programa Rio Rural, para revestimento 

das estradas. 

 

 Para utilização desse material, foram selecionados inicialmente, quatro municípios que apresentavam as 

vias vicinais em condições mais críticas: Bom Jardim, Sumidouro, Nova Friburgo e Teresópolis. 

 

O quadro a seguir apresenta a distribuição da bica corrida por município:  

MUNICÍPIO TOTAL M³ 

Bom Jardim 12.142 

Sumidouro 3.260 

Nova Friburgo 7.890 

Teresópolis 6.376 

TOTAL 29.668 

Fonte: EMATER-RIO - CORER 2013  

 

O revestimento das vias com esse material, que geralmente é utilizado na base e sub-base para 

pavimentação de estradas, garantiu maior compactação e acabamento das estradas e consequentemente, 

maior solidez dos trabalhos. 

 
 
Aquisição de Material de Revestimento 

 
Os resultados obtidos com a utilização de bica corrida nos municípios da região Serrana indicam inúmeras 

razões para o prosseguimento desses trabalhos. Além dos resultados sociais, apresentam maior capacidade 

de suporte, condições de rolamentos mais seguras, maior aderência, ótimo nível de compactação e 

acabamento das vias.  

 

PROGRAMA CULTIVAR ORGÂNICO 

PROJETO: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA 

 

 A produção orgânica vegetal e animal têm por objetivo promover qualidade de vida com proteção 

ao meio ambiente. Sua principal característica é não utilizar agrotóxicos, adubos químicos ou 

substâncias sintéticas que agridam o meio ambiente e o homem. Para ser considerado orgânico, o 

processo produtivo contempla o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos 

naturais, respeitando as relações sociais e culturais. A agricultura orgânica, segundo definição da 
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FAO/OMS (1999), é um sistema holístico de gestão da produção que fomenta e melhora a 

qualidade da biodiversidade, dos ciclos biológicos e da atividade biológica do solo. Os sistemas de 

produção orgânica se baseiam em normas de produção específicas e precisas, cuja finalidade é 

obter agroecossistemas que sejam sustentáveis dos pontos de vista social, ecológico, técnico e 

econômico.  

 

O perfil do produtor orgânico no estado do RJ é predominantemente caracterizado como “neo-

produtores”, ou seja, pessoas de oriundas de atividades urbanas, que vêm investindo recursos 

próprios nessa atividade. Em 2013, constavam cadastrados na Coordenação de Agricultura 

Orgânica do Ministério da Agricultura e Pecuária, 113 produtores no sistema participativo de 

garantia (SPG) e 20 por certificação por auditoria.  

 

A produção de hortaliças, frutas frescas e processadas em doces e geleias ainda predomina no 

elenco de possibilidades de produtos da agricultura orgânica. Isso tem garantido o crescimento de 

feiras localizadas tanto no interior como na cidade do Rio de Janeiro.  As feiras que comercializam 

exclusivamente produtos orgânicos têm crescido na região metropolitana, e o preço alto atribuído 

pelos consumidores tem sido um gargalo para o crescimento da produção, abastecendo ainda 

“nichos” de mercado.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Embora não se tenha um diagnóstico preciso sobre a produção orgânica no Rio de Janeiro, 

observa-se que ela se dá tipicamente em pequenas áreas, com distribuição dos produtores de 

forma difusa municípios do Rio de Janeiro, com concentração em Petrópolis, Teresópolis, Nova 

Friburgo, Paty do Alferes, e região periurbana do Rio de Janeiro.  A cadeia produtiva ainda se 

encontra em lenta estruturação, e a comercialização, na maioria das, é realizada em feiras locais e 

Feira de orgânicos  em 
Paraíba do Sul e em 
Porciúncula 
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regionais, entrega no domicílio, restaurantes e em redes de mercados sediados na cidade do Rio 

de Janeiro.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
  

Com objetivo aumentar a oferta de posto de trabalho e a produção de alimentos orgânicos, foi 

criado pelo governo do Rio de Janeiro em 2013, o programa Moeda Verde – Cultivar Orgânico, que 

disponibiliza linhas de financiamentos de projetos dos produtores rurais orgânicos, e em transição, 

de individual ou coletiva, para investimento e custeio de projetos agropecuários orgânicos, 

estimulando a expansão dos processos produtivos já em operação, assim como atraindo novas 

iniciativas para o setor no âmbito estadual.  

          

Os extensionistas desenvolveram diversas atividades junto ao público assistido, com apoio de 

parcerias públicas e privadas, para aumentar a produção orgânica estadual.  

 

Público assistido em Agricultura Orgânica por categoria – 2013 

Categoria Sem repetição Com repetição 

Agricultor Familiar  52 70 

Agricultor Não Familiar  48 69 

Jovem Rural Familiar  8 10 

Mulher Rural da Agricultura Familiar  13 19 

Agricultor Assentado da Reforma Agrária  13 22 
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Mulher Rural Não Familiar  7 7 

Demais Categorias 26 47 

TOTAL 167 244 
 

               Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

 

Principais resultados alcançados em Agricultura Orgânica – 2013. 

 

Agricultura Orgânica 

Indicador Físico Tecnológico Nº de 
Beneficiários 

Dimensão 

Unidade de 
Medida 

Quantidade 

Capacitação em Controle Fitossanitário 
Alternativo 

10 pes 100 

Capacitação em Agroecologia 101 pes 1.698 

Capacitação Manejo Ecológico do Solo  73 pes 590 

Capacitação Produção e Uso de Insumos 
Orgânicos 

31 pes 374 

Capacitação Técnica Pós Colheita e Embalagem 16 pes 226 

Capacitação Fitossanitário Alternativo 59 ha 192 

Cultivo Orgânico 7 muda 1.100 

Cultivo Protegido 2 m² 500 

Diversificação Culturas/Integradas 8 ha 16 

Emprego Gerado 
 

13 pes 11 

Manejo Conservação Solo e Água 11 ha 84 

Produção Adequada de Mudas 2 muda 2.000 

Técnicas e Práticas Agroecológicas 73 ha  112 

Transição para Agricultura Orgânica 46 ha 32 

Uso de Adubação Orgânica 15 t 19 

Uso de Cultivares Melhoradas 23 muda 150.040 

Uso de Sementes Cultivares Crioulas 23 kg 80 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP AgroGeo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema Integrado Agroecológico  Município de Paraíba do Sul 
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A região Noroeste é uma das maiores produtoras de olerícolas do Estado do Rio de Janeiro, 

destacando-se na produção de  tomate, pimentão, quiabo, jiló, abóbora e pepino. O cultivo dessas 

hortaliças é feito de forma convencional, motivo pelo qual estão sendo realizados trabalhos pelos 

extensionistas através de metodologias, tais como cursos, dias de campo, encontros técnicos e 

excursões técnicas visando a implantação de técnicas de cultivo com base agroecológica, tais 

como, cultivo protegido, plantio direto e adubação orgânica visando com isso a redução de custos 

e a produção com praticas sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de composto e Bokashi em Trajano de Morais Produção de Agrobio em Teresópolis 

Em Nova Friburgo, cerca de 90 

estudantes do Colégio Anchieta tiveram 

uma atividade pedagógica diferenciada 

com aula especial sobre a produção 

agrícola do município, com destaque 

para os alimentos orgânicos originários 

dos distritos de Campo do Coelho, 

Riograndina, Lumiar e Amparo. 
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Atendendo ao convite da direção da instituição de ensino, os trabalhos foram conduzidos pela 

equipe técnica do Centro Estadual de Pesquisa em Horticultura da Pesagro-Rio e do Escritório 

Regional da EMATER-RIO.  

 
 

 

 

 

No município de Guapimirim, durante o ano de 2013, a EMATER-RIO trabalhou efetivamente para 

a consolidação de agricultores orgânicos, que hoje conta com 11 produtores certificados. Existe 

processo de certificação em andamento para mais três produtores, com potencial para muito mais, 

visto a crescente busca por alimentos saudáveis por uma parcela maior da sociedade, a curta 

distância entre Guapimirim e a cidade do Rio, além da proximidade dos eventos Rio 2014 – Copa 

do Mundo e Rio 2016 – Olimpíadas e Paraolimpíadas.  

 
Plantio  de Pupunha - Magé 


