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 39.908 unidades de 
produção atendidas em 2014, 
sendo 29.177 de agricultores  

familiares. 

APRESENTAÇÃO

A EMATER-RIO busca promover o desenvolvimento rural sem perder o foco na sustentabilidade 
e na organização social dos produtores rurais e suas famílias, contribuindo com resultados efetivos para 
a melhoria da qualidade de vida do meio rural fluminense.
 

Com presença efetiva no campo, sua atuação abrange os 92 municípios do Estado, por meio dos 
72 escritórios locais constituídos por equipes multidisciplinares 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, e três centros de 
treinamento destinados à formação e aperfeiçoamento de seus funcionários e, principalmente, para 
capacitação dos agricultores e suas famílias.   

Para 2014, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão estabeleceu como meta de 
atendimento 40.000 unidades de produção e 32.000 de unidades de produção de agricultores 
familiares. Como resultado, a EMATER-RIO  efetivou ações em 99,8% da meta geral (39.908 unidades de 
produção) e em 91,2% da meta específica (29.177 unidades de produção de agricultores familiares).  

Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária – SEAPEC, a EMATER-RIO é 
responsável pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, sendo a executora das políticas 
públicas Federais e Estaduais no Estado do Rio de Janeiro, além dos programas de Governo, dos quais se 
destacam o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, o Programa 
Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico - PEFATE (Rio Genética, Prosperar, Cultivar Orgânico, 
Frutificar, Florescer, Multiplicar), o Rio Rural e o Programa Estradas da Produção.

Neste documento serão apresentados resultados e ações da extensão rural  executados durante 
o ano de 2014, bem como seus reflexos na realidade socioeconômica e ambiental dos produtores rurais 
e suas famílias.  Importante destacar que as parcerias firmadas com os órgãos públicos e privados foram 
fundamentais para o alcance dos resultados aqui apresentados.

4



5



6



RECURSOS HUMANOS

A EMATER-RIO conta com a força de trabalho constituída de 615 empregados com formação 
profissional diversificada e capacitada, composta de engenheiros agrônomos, médicos veterinários, 
técnicos agrícolas, zootecnistas, sociólogos, assistentes sociais,  advogados, engenheiros florestais, 
entre outros, 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.

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  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:

615 empregados com formação 
profissional diversificada
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    A frota da EMATER-RIO é atualmente composta de 315 veículos, ferramentas fundamentais 
para a execução das ações de ATER e de engenharia rural da Empresa em todo o Estado. Os veículos 
utilitários lotados nos escritórios regionais são utilizados na realização dos serviços de ATER 
desenvolvidos pelos escritórios locais.

     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. Em 2014, o 
uso do veículo beneficiou 382 agricultores familiares em diversos eventos realizados no Estado.

FROTA

315 veículos são utilizados 
nos serviços de assistência 

técnica e extensão rural
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A Assistência Técnica e Extensão Rural exerce um papel preponderante e reconhecido na 
promoção do desenvolvimento rural sustentável. No entanto, os serviços executados não podem 
prescindir de qualidade que resulte em impactos reais junto ao seu público beneficiário quanto aos 
aspectos econômico, ambiental e social. As ações de ATER vêm sendo desenvolvidas mediante a 
valorização e interação com os agricultores e suas famílias, respeitando as características e capacidades 
locais e na busca compartilhada por um desenvolvimento local em bases sustentáveis. 

Em 2014, a EMATER-RIO executou um conjunto de programas e projetos, cujos resultados 
diretos e indiretos registraram 129.137 atendimentos a 39.908 unidades produtivas familiares e não 
familiares. Esses números representam um aumento de 10% do número de beneficiários em relação ao 
ano de 2013 e uma média de três atendimentos para cada um.

ABRANGÊNCIA DA ATER

Cada uma das 39.908 unidades 
de produção recebeu, em 

média, três atendimentos da 
EMATER-RIO em 2014
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    A metodologia de ATER propõe uma ação prática de caráter educativo multi e interdisciplinar, 
amparado em técnicas e ferramentas que estimulam o diálogo, a participação e a emancipação social e 
econômica dos agricultores, suas famílias, moradores das comunidades rurais e áreas agrícolas 
remanescentes. 

    Numa abordagem articulada e integrada, o trabalho da extensão rural estabelece parcerias com 
instituições públicas governamentais e não governamentais, propiciando o diagnóstico e a reflexão 
crítica e consciente dos problemas, buscando ações e soluções que estarão contidas nos planos locais de 
desenvolvimento rural sustentável.  

     Em 2014, no âmbito dos programas e projetos afins às políticas públicas, a EMATER-RIO executou 
43.045 métodos de ATER, com o envolvimento de 69.257 participantes, estimulando o protagonismo dos 
agricultores e suas famílias. 

METODOLOGIA DE ASSISTÊNCIA
 TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Foram executados em 2014 
mais de 43.000 métodos de 

assistência técnica e 
extensão rural
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Em 2014, a EMATER-RIO 
promoveu 528 excursões 

com a participação de 2.899 
produtores rurais
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Parcerias federais com o MDA para o fortalecimento da agricultura familiar
 
           Os bens adquiridos com recursos do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário – MDA, por meio dos convênios MDA nº 156/2007 e o MDA nº 701257/2008, finalizados, 
respectivamente, em 28 e 31 de dezembro de 2013, permitiram à EMATER-RIO ampliar o atendimento à 
agricultura familiar com ênfase na adoção de sistemas de produção de base agroecológica. 

          Em 2014, prosseguiram as ações envolvendo a utilização do veículo multimídia, das barracas 
utilizadas em feiras de agricultores familiares, dos equipamentos de informática (computadores e 
impressoras) e dos veículos, ferramentas fundamentais para o trabalho dos extensionistas rurais.

        Durante o ano de 2014, as 65 barracas, adquiridas através do Convênio MDA 156/2007, 
continuaram apoiando diversas feiras e eventos pelo Estado do Rio de Janeiro, de forma a incentivar a 
comercialização dos produtos da agricultura familiar. Foram beneficiados 232 agricultores familiares.
           

Espaço do Agricultor

  Com o objetivo de proporcionar 
acesso à informação, o “Espaço do Agricultor Familiar”, está disponível, na internet, na página da 
EMATER-RIO, onde podem ser obtidas importantes informações para os produtores como os preços de 
mercado dos produtos comercializados na Ceasa-RJ, notícias do campo e eventos programados pelos 
escritórios locais da Empresa em todo o Estado. 

   Além disso, o produtor pode enviar perguntas aos gerentes técnicos das áreas específicas e 
baixar publicações sobre temas diversos. Desde a sua criação em 2012, o “Espaço do Agricultor Familiar” 
já registrou mais de 20.000 acessos. Funciona também como ouvidoria, acolhendo reclamações e  
sugestões, devidamente respondidas e/ou encaminhadas pela empresa. 

CONVÊNIOS E PROGRAMAS FEDERAIS

As 65 barracas 
permitiram que 232 

agricultores familiares 
vendessem seus 

produtos em feiras.
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Convênios Municipais:

      No ano de 2014, a EMATER-RIO captou recursos através de convênios com 55 municípios e uma 
instituição privada – Odebrecht, no município de Itaguaí.  A captação desta fonte de recursos é 
importante para a execução das políticas públicas federais, estaduais e municipais, por meio do plano 
de trabalho acordado entre o município e as unidades locais da Empresa.  
          
       Os convênios municipais podem ser efetivados via repasse de recursos financeiros ou com algum 
tipo de ajuda material (doação de combustível, material de escritório etc.).  O quadro a seguir apresenta 
o número de convênios firmados entre a EMATER-RIO e os municípios do RJ.

Contrato de Assistência Técnica com Furnas 

   Em atendimento aos programas fundiários do Projeto Básico Ambiental (PBA) e às condicionantes 
ambientais da Usina Hidrelétrica (UHE) Simplício Queda Única, a EMATER-RIO assinou, em outubro de 
2014, o Contrato de Trabalho nº 8000007690 com a empresa Furnas Centrais Elétricas S/A para a 
prestação de assistência técnica e extensão rural às famílias reassentadas pela mesma no Estado do Rio 
de Janeiro.
      

A EMATER-RIO assinou 
contrato de trabalho com a 
empresa Furnas para dar 
assistência técnica a 26 

familias de Sapucaia, Três 
Rios e Carmo 
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            A EMATER-RIO atua como agente fundamental do PRONAF na elaboração de propostas para o 
financiamento, 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. 

           No Estado do Rio de Janeiro, os recursos do PRONAF, integrados com aqueles das políticas 
públicas do governo estadual, beneficiaram diretamente 29.177 agricultores familiares em suas 
diversas categorias. 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 
relativa à emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP.    Os beneficiários das políticas públicas 
do PRONAF corresponderam a 73 % do público atendido pela EMATER-RIO em 2014.

PRONAF- PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

73% do público atendido 
pela EMATER-RIO foi 

beneficiado pelo PRONAF
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CRÉDITO RURAL

   O crédito rural é um instrumento que proporciona aos produtores rurais a oportunidade de se 
desenvolverem economicamente e de aprimorarem suas técnicas de produção visando à 
sustentabilidade das atividades financiadas. Tem por objetivo estimular os investimentos e garantir o 
valor do custeio da produção e comercialização, favorecendo o setor e estimulando o desenvolvimento e 
a modernização de toda economia rural, seja ela para o pequeno, médio ou grande proprietário. 

   A EMATER-RIO atua incentivando e facilitando a tomada de recursos através do preenchimento 
de cadastro, acolhimento de proposta, coleta da documentação, elaboração de projeto, 
acompanhamento na liberação de crédito, assistência técnica e supervisão creditícia, conjugando, 
portanto, o acesso aos recursos financeiros à execução do serviço de ATER.

   Segundo dados do Sistema PCP AgroGeo/Crédito Rural Educativo, ações da EMATER-RIO, no 
ano de 2014, viabilizaram 2.626 financiamentos de custeio, comercialização e investimento agrícola e 
pecuário, beneficiando 2.130 produtores rurais, totalizando R$ 66 milhões em crédito rural investidos no 
setor agropecuário fluminense.

   As regiões com maior aplicação em crédito rural no ano de 2014 foram a Sul e a Serrana, com 
contratações superiores a R$ 21 e R$ 17 milhões, respectivamente.

   A seguir estão listadas as principais atividades financiadas em 2014 em relação ao número de 
beneficiários atendidos e valores aplicados. Destacaram-se a bovinocultura de leite, com 
financiamentos contratados no montante de, aproximadamente, R$ 33 milhões, a bovinocultura de 
corte, com R$ 6,6 milhões e os financiamentos para a cultura do tomate, com  R$ 4,4 milhões no ano de 
2014.
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  No âmbito do PRONAF, a elaboração de projetos de crédito e emissão de DAP (Declaração de 
Aptidão ao PRONAF) pela EMATER-RIO viabilizaram 2.182 operações de custeio e investimento agrícola e 
pecuário, totalizando mais de R$ 42 milhões em crédito rural destinados a 1,787 agricultores familiares 
do estado do Rio de Janeiro .

   No Estado do Rio de Janeiro, mais de 20 mil beneficiários possuem a DAP válida e, no ano de 
2014, a EMATER-RIO, principal agente emissor deste documento, emitiu 3.305 declarações, 
possibilitando o acesso destes produtores às políticas públicas destinadas aos agricultores familiares.  

  Conforme pode ser observado no quadro abaixo, a região Serrana foi a que mais emitiu DAP no 
ano de 2014, seguida pela região Noroeste.

      Em 2014, o recolhimento de taxas de ATER pela EMATER-RIO, relativas ao serviço de assistência 
técnica e extensão rural executado pelas unidades locais com o crédito rural, foi de aproximadamente R$ 
550 mil, representando um aumento de 38% quando comparado ao valor recolhido no ano de 2013, e 
184% em relação ao valor recolhido em 2012.

 Esses dados demonstram que a ferramenta de controle e registro de crédito rural, disponibilizada 
em ambiente web para uso interno pelos funcionários da EMATER-RIO  auxilia na melhor organização de 
trabalho, controle das operações e supervisões creditícias realizadas para acompanhar o andamento do 
financiamento e a geração de relatórios de monitoramento.

Em 2014, a EMATER-RIO 
emitiu 3305 DAP’s
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As taxas de ATER 
relativas ao crédito 
rural atingiram o 

montante de           
R$ 550.000,00 em 

2014

       Em 2014, a inclusão dos resultados alcançados em crédito rural pelas unidades locais no sistema de 
avaliação para concessão da GDA (Gratificação por Desempenho de Atividade) melhorou os registros em 
relação às operações de crédito rural gerando informações que podem ser utilizadas pela 
Empresa.

      A CTCAF (Câmara Técnica de Crédito e Agricultura Familiar) iniciou um trabalho no ano de 2014 de 
levantamento de informações relativas à aplicação e comportamento do crédito rural do PRONAF no 
estado do Rio de Janeiro. Foram aplicados questionários para recolhimento de informações úteis em 
todas as unidades locais da EMATER-RIO. Contribuíram também para este trabalho, informações 
oriundas das Secretarias Municipais de Agricultura, Agências do Banco do Brasil e Movimentos Sociais. 
Os dados obtidos ainda estão sendo tabulados, mas já foram identificadas algumas demandas de 
trabalho, como necessidade de divulgação das condições da Safra 2014/2015 para o público beneficiário 
do PRONAF.

      Em continuidade a esta ação, foram realizados dois encontros para agricultores familiares sobre 
crédito rural, ocorridos nos municípios de Rio Bonito e Nova Friburgo.  Nestes encontros foram 
abordados os temas pertinentes ao PRONAF com a participação de palestrantes do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário,Secretaria Executiva do PRONAF-RJ, Superintendência do Banco do Brasil e 
Gerência Técnica Estadual de Crédito Rural da EMATER-RIO.
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  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 e avaliação das 
propriedades rurais, elaboração dos projetos para aquisição dos imóveis e  crédito  para custeio e 
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,  que atua 
em parceria com os extensionistas da EMATER-RIO em todas as etapas do processo de aquisição das 
propriedades rurais.

   De acordo com a UTE-RJ, foram realizadas 288 supervisões de contratos de crédito fundiário no 
estado e sete palestras temáticas sobre regularização de contratos em conselhos municipais e 
associações de produtores. 

 Foram liberados  mais de R$ 300 mil em crédito rural para beneficiários do PNCF e assentados de 
reforma agrária no âmbito do Pronaf A.

   O trabalho com o crédito fundiário também envolveu a divulgação e organização de produtores 
financiados para regularização de dívidas junto ao agente financeiro. Em 2014, 97 beneficiários do 
crédito fundiário fizeram adesões para renegociação de dívidas. Desse total, 75 amortizaram o valor 
mínimo exigido e estão aguardando os trâmites bancários para regularizar a situação do financiamento 
de crédito fundiário.

PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Foram liberados mais 
de R$ 300.000,00 em 

crédito rural para 
beneficiários do 

Programa Nacional de 
Crédito Fundiário e 

assentados da 
reforma agrária No 
âmbito do Pronaf A,
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  O Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE) tem como objetivo 
promover o fomento de determinadas atividades agropecuárias no estado do Rio de Janeiro utilizando 
recursos do governo estadual.

  No ano de 2014, foram aplicados, no âmbito do referido programa, mais de R$ 10 milhões em 
recursos, beneficiando 294 produtores em 60 municípios do estado. O Rio Genética foi o que liberou a 
maior parte dos recursos, 82% do total do valor contratado em 2014.
 

  Quando comparado ao valor total das liberações efetuadas no ano de 2013, conclui-se que 
houve um aumento de 112% em recursos aplicados no campo proveniente do PEFATE, ocorrendo 
aumento de 83% em relação ao número de produtores assistidos pelo programa.

PEFATE – PROGRAMA ESPECIAL DE FOMENTO
AGROPECUÁRIO E TECNOLÓGICO

O programa aplicou mais de 
R$ 10 milhões em 2014.
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        O Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas do Estado do 
Rio de Janeiro - Rio Rural vem sendo realizado desde 2005, tendo iniciado em 50 microbacias 
hidrográficas localizadas em 24 municípios. Em 2014, o Rio Rural alcançou 247 microbacias trabalhadas, 
com as adesões de suas respectivas comunidades rurais ao programa, abrangendo 72 municípios e com 
o envolvimento de 29.546 beneficiários diretos. 

            O Rio Rural conta com recursos do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD). Seu objetivo é promover o desenvolvimento sustentável do setor rural, diminuindo as ameaças 
ao meio ambiente, através da adequação dos sistemas produtivos e apoiar atividades que visem 
aumentar a produção e a competitividade da agricultura familiar.

       

      

         
             

            
             Através da adoção da metodologia em microbacias, conduzida de forma participativa nas fases 
de sensibilização, planejamento e execução, o programa identifica e apoia atividades, iniciativas e 
arranjos locais que propiciem o aprimoramento tecnológico, apoio à infraestrutura local, geração de 
renda, agregação de valor, respeito ao meio ambiente e equidade social, em prol de um 
desenvolvimento rural com qualidade e dignidade no campo. 
 

PROGRAMA RIO RURAL

PROJETO: RIO RURAL

Em 2014, o Rio Rural promoveu 
ações em 247 microbacias 

hidrográficas espalhadas por 72 
municípios
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  Em 2014, o programa concluiu na sua fase de sensibilização 72 municípios, consolidando sua 
abrangência em 77% do estado. Em 2014, as equipes locais da EMATER-RIO, em conjunto com as 
comunidades locais, traçaram e consolidaram 205 DRP's (Diagnóstico Rural Participativo) e 195 PEM's 
(Plano Executivo da Microbacia), possibilitando o alcance de 56% e 53%, respectivamente, da meta 
total estabelecida pelo programa até o ano de 2018.

            Em cada uma dessas unidades de planejamento é formado o Comitê Gestor da Microbacias 
Hidrográfica – COGEM. Esses Comitês contam com os representantes dos grupos de interesse 
existentes nas microbacias. A formação dos COGEM´s inicia-se a partir da adesão do município e da 
comunidade ao programa. Constituem uma representação legítima dos agricultores e moradores, a 
qual aprova cada etapa, a qual consolida as diferentes fases do programa.

Os COGEM´s constituem-se 
como uma representação 
legítima dos agricultores e 
moradores das microbacias
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          A fase de execução é precedida do sorteio dos beneficiários que receberão os incentivos não 
reembolsáveis com o compromisso de implantarem as práticas econômicas e ambientais, fortalecendo a  
economia individual e contribuindo com a autogestão comunitária. Ao todo já foram realizados 209 
sorteios em 192 MBH´s e selecionados 7.479 beneficiários.

          Em 2014, foram elaborados 1.584 PID's (Plano Individual de Desenvolvimento da Propriedade) 
para um conjunto de 3.682 subprojetos de incentivo às práticas ambientais e econômicas, no montante 
de R$ 7.850.671,20.

Mais de 1500 projetos 
individuais de 

desenvolvimento foram 
elaborados em 2014
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           As 10 práticas mais incentivadas  na implantação dos PID's  estão demonstradas na tabela a 
seguir: 

             Com a implantação dos subprojetos  foram observados ganhos ocorridos com produtores de 
diversas microbacias hidrográficas em todas as regiões do estado. As ações de capacitação e de 
organização social do programa contribuem para o desenvolvimento rural sustentável, como a ruptura 
de com ciclos tradicionais de produção.  
 
          Ao mesmo tempo, é possível constatar que associações e grupos de produtores estão mais 
mobilizados e conscientes da necessidade de preservar e cuidar dos recursos naturais de forma coletiva, 
mediante parcerias e integração das políticas públicas.
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Uma das práticas mais 
incentivadas em 2014 foi a 

adoção do kit galinha caipira



Capacitação de beneficiários e organização social 

          A capacitação dos beneficiários é uma ação que vem sendo intensificada pelo programa Rio Rural a 
fim de que, gradativamente, todos os envolvidos possam se apropriar das oportunidades e incentivos do 
programa, aplicando os recursos em benefício do desenvolvimento de sua unidade produtiva e de sua 
localidade, de forma organizada, esclarecida, consciente e autônoma.

           Em 2014, a capacitação de beneficiários foi amplamente estimulada contando com recursos 
específicos para essa finalidade. As temáticas das capacitações nas áreas sociais, econômicas e 
ambientais tomaram como base as demandas locais e comunitárias, legitimadas no DRP e PEM das 
microbacias hidrográficas.

       Foram realizados 137 métodos de ATER, capacitando e quantificando 1.793  agricultores, jovens e 
mulheres rurais.

Foram realizados 137 
métodos de ATER, 
envolvendo 1793 

beneficiários
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     O monitoramento participativo tem como objetivo medir o grau de satisfação e efetividade das ações 
que o programa proporciona nas microbacias, mediante a percepção dos beneficiários, suas famílias e 
comunidades.
 

Em 2014, foram monitoradas 32 microbacias. Como resultado preliminar dessa metodologia 
foram observados  grandes avanços na conservação de água, solo e do meio ambiente como um todo. 
Na percepção dos beneficiários, o Programa tem promovido desenvolvimento sustentável da atividade 
rural. Por outro lado, o monitoramento evidenciou o problema da sucessão das unidades familiares, 
uma vez que a vontade dos mais jovens permanecerem na zona rural tem diminuído, sugerindo a 
implantação de políticas que venham a manter a atratividade dos jovens pela zona rural.

Monitoramento Participativo

     Em 2014, foram realizados 21 encontros de produtores com o envolvimento de 217 COGEM's, que 
mobilizaram  4.180 participantes como destacado no quadro a seguir:

Em 2014, 32 
microbacias foram 

monitoradas quanto à 
efetividade do 

Programa Rio Rural
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Dentro do projeto Infraestrutura e Meio Ambiente, a EMATER-RIO beneficiou um total de  3.069 
pessoas, sendo  2.741 agricultores familiares.

PROJETO INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
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A área total de abrangência alcançada foi de 690 hectares, onde foram conduzidas ações de 

ATER, relacionadas aos indicadores ambientais e econômicos apresentados nas tabelas a seguir:

Dos resultados apurados por área 

(em hectares) relacionados aos indicadores 

ambientais citados,  destaca-se a 

implantação de 298 hectares de nascentes 

protegidas por 286 beneficiários, sendo 182 

agricultores familiares. Além destes, devem 

ser ressaltadas as áreas criadas para 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) provenientes de 26 agricultores 

familiares, abrangendo 45 hectares.
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Os trabalhos na microbacia hidrográfica do Rio Cachoeira, município de Magé, vêm se 

destacando dentro do Programa Rio Rural, em virtude da parceria da Prefeitura 

Municipal/COGEM/EMATER-RIO, com investimento na recuperação de estradas e macro drenagem, ou 

seja, na infraestrutura da MBH do Rio Cachoeira. Além deste, os trabalhos com a ciclovia e a drenagem 

interna das propriedades. O mesmo vem acontecendo na microbacia hidrográfica do Canal da Vala Preta 

onde são visíveis os investimentos em infraestrutura de estradas e macrodrenagem.

                Entre as ações que mais se destacaram podem ser citados os trabalhos de recuparação de mata 

ciliar, uso de tela para produção de mudas nativas, visando recomposição florestal das matas ciliares e 

de nascentes e  aquisição de mudas frutíferas nativas também para recuperação de mata ciliar.
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Com relação aos indicadores econômicos, também obtidos por área (em hectares), foram 

registrados 45 hectares de projetos de irrigação implantados por 94 beneficiários, sendo 54  

agricultores familiares. Observa-se também que 192 beneficiários implantaram práticas de 

conservação do solo em 176 hectares de terra, os quais destaca-se a importância do plantio em nível.

            Em Petrópolis, na microbacia de Caxambu, destacou-se a implantação de unidade demonstrativa 

de plantio em nível com uso de irrigação de baixo impacto. Em Italva, na microbacia Valão Carqueja, uma 

propriedade foi beneficiada com sistema de irrigação e drenagem em pastoreio rotacionado.
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DESTAQUE – SANEAMENTO RURAL

Patrocinado pelo programa Rio Rural, com recursos financeiros do BIRD, e executado pela 

EMATER-RIO, o sistema de saneamento rural, que o programa buscou como base, foi o modelo proposto 

pela EMBRAPA, onde três fossas sépticas biodigestoras promovem o tratamento dos dejetos, que 

podem ser utilizados como adubo orgânico, e a água tratada, após o processo de filtragem, retornada ao 

lençol freático da propriedade

               Em 2014, foram implantados 2.188 projetos dessas fossas sépticas biodigestoras individuais, 

com estimativa de alcance de cerca de 11.000 pessoas. Está prevista a implantação de mais 2.812 

projetos, chegando a 5.000 sistemas de saneamento. Esta é uma ação de saúde que resulta em 

melhorias da qualidade de vida no ambiente rural e que trará benefícios diretos para um número total 

de 25.000 famílias.  

         Antes da execução dos projetos, foram promovidos cursos aos beneficiários, visando 
conscientização para a utilização do sistema da fossa séptica biodigestora.

As fossas sépticas biodigestoras promovem o 
tratamento dos dejetos, que podem ser 

utilizados como adubo orgânico, e a água 
tratada, após o processo de filtragem, retorna 

ao lençol freático da propriedade rural.

As fossas sépticas 
biodigestoras vão 

beneficiar cerca de 
25.000 famílias do 

interior do Estado do 
Rio de Janeiro



PROGRAMAS SOCIAIS

PROJETO SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

             A segurança alimentar e nutricional é considerada uma estratégia de desenvolvimento. É nesta 
perspectiva que a EMATER-RIO desenvolve ações no campo junto aos agricultores do estado do Rio de 
Janeiro. No ano de 2014, a Empresa promoveu 113 feiras locais da agricultura familiar, beneficiando 763 
pessoas. 

  A EMATER – RIO, por meio de seus escritórios locais, atua em parceria com as Secretarias 
Estadual e Municipais de Educação na implementação das ações do PNAE - Programa Nacional da 
Alimentação Escolar, instituído pela Lei nº 11.947, que prevê a aquisição de no mínimo 30% de gêneros 
alimentícios dos agricultores familiares e suas organizações para atender aos alunos das redes públicas 
de educação. 

  A Empresa também participou da elaboração de Chamada Pública da Secretaria de Estado de 
Educação- SEEDUC, em 2014, com demanda de 33 produtos agrícolas característicos do Rio de Janeiro , 
incluindo o pescado. A EMATER-RIO também atuou na divulgação da Chamada Pública nas áreas rurais. 
Concomitante a esta ação, apoiou os agricultores familiares e suas organizações na elaboração dos 
projetos e planejamento de sua produção . 

         Participaram desta Chamada Pública 27 Cooperativas/Associações e 107 agricultores fornecedores 
individuais. Cabe ressaltar que os resultados ainda são tímidos face aos recursos disponíveis. Segundo 
dados da SEEDUC de 2013, do total repassado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação) ao Estado ( R$ 69.923.576,80), apenas 2,94%  foram efetivamente aplicados na aquisição de 
gêneros alimentícios. 

A extensão rural 
apoiou agricultores 

familiares e suas 
organizações na 

elaboração de projetos 
e planejamento da 

produção para ofertar 
a novos mercados
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           No Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, operacionalizado pela CONAB, que oferta 
alimentos a entidades sociais, garantindo a segurança alimentar, destacaram-se a Associação de 
Apicultores e Meliponicultores de Sumidouro - AAPMELS, cujo valor do projeto foi de R$ 445.383,09,  e a 
Associação de Produtores Rurais de Dona Mariana - APRUDMA, com projetos de R$ 330.000,00., 
envolvendo 150 agricultores. Foram beneficiadas  10 instituições. 

  Em ambos os programas, há que se considerar todo um trabalho de extensão rural que antecede 
a entrada nos projetos, de incumbência da EMATER-RIO: a documentação exigida, os passos para a 
formalização dos projetos, as articulações prévias, o planejamento da produção, dentre outros.  

  No decorrer de 2014, 1.287 beneficiários da agricultura familiar  foram envolvidos com  ações 
de apoio como elaboração de projetos de venda, com inclusão  de grupos informais neste mercado.  
   

  Destacam-se como metodologias utilizadas campanhas e cursos, num total de 30 eventos, 
envolvendo 903 beneficiários, sobretudo mulheres rurais. O tema Segurança Alimentar/Educação 
Nutricional foi destaque na implantação de hortas e orientação sobre a escolha e processamento dos 
alimentos, extraindo todo seu potencial, sendo assistidos 1263 beneficiários diretos, envolvendo outras 
11.283 pessoas.   
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O tema Segurança 
Alimentar/Educação 

Nutricional foi destaque na 
implantação de hortas e 

orientação sobre a escolha e 
processamento dos alimentos



PROJETO ATER AO SOCIAL

             A extensão social destaca-se por ações que 
tratam dos direitos dos cidadãos, sejam na área da 
saúde, da educação, da segurança alimentar e 
nutricional, ou de geração de renda.  Os programas 
sociais ficaram entre os cinco mais executados pela 
EMATER-RIO em 2014. 

           Destacam-se como metodologias utilizadas 
cursos e dias especiais, num total de 37 eventos, 
envolvendo 645 beneficiários, sobretudo mulheres 
rurais.  Em parceria com o INSS e a Defesa Sanitária 
Estadual, técnicos da Empresa desenvolveram um 
ciclo de atividades de conscientização, com temas 
como educação previdenciária, educação ambiental e educação sanitária. 

               No artesanato, pela sua importância econômica no Estado do Rio, ações de capacitação, através 
de encontros e excursões, mostraram experiências vivenciadas por outras pessoas, incentivando grupos 
de mulheres para o desenvolvimento de projetos e  consolidação da atividade.  

               A EMATER-RIO também deu suporte à criação do Projeto Artesanato em Rede do Rio Rural junto 
aos grupos de artesãos nas microbacias hidrográficas. Seu papel será o de articular os agricultores(as) 
artesãos(ãs), bem como executar  capacitações. Os grupos que exercem esta atividade foram mapeados 
e caracterizados em sua diversidade produtiva e se integrarão numa rede com caráter de economia 
solidária.

             No final do ano, foram realizados dois encontros com os artesãos da Rede, um na região Noroeste 
e outro na Serrana, onde, em dinâmicas grupais, tirou-se o plano de ação para 2015 contendo 
indicativos de capacitação, apoio ao design, realização/incremento de feiras, obtenção de matéria-
prima de forma sustentável, dentre outros.        
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  No cenário agrícola estadual, a cadeia de produção da olericultura se destaca como atividade 
estratégica no desenvolvimento rural do Rio de Janeiro. Apresenta-se como sustentáculo econômico 
nos municípios dos polos de produção nas regiões Centro-Sul, Serrana e Noroeste do RJ.   

   As ações de ATER voltadas para o crédito rural em olericultura realizadas pela EMATER-RIO em 
2014 possibilitaram o acesso aos produtores rurais envolvidos nesta atividade, no montante de R$ 
10.184.346,00, em 670 financiamentos para  605 beneficiários do crédito rural. (Fonte: EMATER-RIO – 
Sistema PCP AgroGeo 2014/Crédito Rural Educativo).

  Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 51 produzem economicamente cerca de 40 espécies de 
olerícolas como hortaliças folhosas (alface, couve, espinafre, repolho, brócolos, couve-flor etc), 
hortaliças de frutos (tomate, pimentão, jiló, quiabo, pepino etc) e hortaliças raiz e rizomas (aipim, 
batata-doce, inhame etc).

PROGRAMA RIO HORTI

PROJETO OLERICULTURA
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          Dada a importância da olericultura no Estado do Rio de Janeiro, as equipes de extensionistas  
desenvolveram suas ações em busca do desenvolvimento tecnológico em equilíbrio com meio 
ambiente, sustentabilidade econômica e social das populações rurais do interior fluminense. 

              Através da integração de ações dos programas Rio Horti, Cultivar Orgânico, Rio Rural e parcerias 
privadas, os produtores estão tendo acesso a tecnologias que permitem a melhoria das técnicas de 
produção e demais processos relacionados à cadeia produtiva como um todo, visando com isso a 
produção de olerícolas com técnicas alternativas mais eficientes, visando o aumento da produtividade, 
redução de custos e utilização de práticas sustentáveis.

              Dentre as metas planejadas em educação sanitária vegetal destacam-se o controle fitossanitário 
alternativo (uso de caldas alternativas) e o controle químico (uso adequado de agrotóxicos), totalizando 
1.634 beneficiários em atividades que envolveram um público total de 25.636 pessoas. Além disso, 
registram-se 2.852 beneficiários orientados em manejo adequado de agroecossistemas em 3007 ha. 

  Na cadeia produtiva da olericultura deu-se ênfase às ações de incentivo à organização dos 
produtores através do fortalecimento das associações.
            
             Como exemplo, no município de São José 
de Ubá, a Associação de Produtores e Moradores 
da Vila de Santa Maria – APROVISAM da 
Microbacia de Santa Maria foi beneficiada com 
um trator, um caminhão de porte médio e mais de 
7.000 caixas plásticas reutilizáveis para transporte 
de hortaliças, tendo como objetivo o aumento da 
produção, produtividade, redução de custos, 
melhoria da qualidade dos produtos e, sobretudo, 
o fortalecimento da associação de produtores.
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    Atentos às demandas dos consumidores e produtores, o trabalho integrado das Secretarias 
Municipais de Agricultura de Magé/Faculdade de Farmácia da UFRJ/ EMATER-RIO, com objetivo de 
resgatar a produção e consumo das hortaliças não-convencionais, aliado ao incentivo à diversificação de 
culturas dos agricultores familiares, obteve os primeiros resultados positivos nas culturas de bertalha, 
inhame cará, cará-babão, cará-moela, ora-pro-nobis, beldroega e João Gomes. Com isso, incorporam-se 
possibilidades de produção à economia agrícola municipal e à sustentabilidade econômica, do emprego 
e da segurança alimentar com menor impacto ambiental.

    Em outro trabalho integrado dessas 
parcerias, ocorreu a introdução de cultivar 
de mandioca nos municípios de Magé e 
Itaguaí. Essa cultivar está sendo consolidada 
através de metodologias aplicadas pela 
extensão rural.

    Também com o objetivo de melhorar a 
qualidade nutritiva dos alimentos, sem 
mudança no hábito alimentar da população, 
pretende-se difundir a produção de 
a l i m e n t o s  b i o f o r t i f i c a d o s ,  c o m  
fornecimento de mudas e sementes de 
batata-doce, milho, aipim, feijão caupi, que 
apresentam concentração superior de pró vitamina A, betacaroteno, ferro e zinco com a intenção de 
melhorar e suprir as carências nutricionais, principalmente no fornecimento para merenda escolar, 
através do Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE).

Capacitação e Reciclagem do Corpo Técnico

    A EMATER-RIO, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Embrapa Solos e  
Agrobiologia e apoio financeiro do Programa Rio Rural,  organizou e coordenou três cursos de fertilidade 
do solo, buscando trazer os conhecimentos dos autores do Manual de Calagem e Adubação do Estado do 
Rio de Janeiro para o treinamento de 117 extensionistas rurais, além outros profissionais de diferentes 
instituições. 

    A capacitação teve como objetivo transmitir conhecimentos de pedologia e classes gerais de solo 
predominantes do estado do RJ, com foco nas limitações de uso e ênfase no manejo ecológico da 
fertilidade do solo, calagem e fertilização das culturas predominantes em cada região, práticas 
conservacionistas, hidroponia, fertirrigação, diminuição do impacto ambiental das atividades 
agropecuárias no solo agrícola e na água, e os reflexos positivos na sustentabilidade econômica, 
ambiental e social das comunidades rurais.  
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PROGRAMA CULTIVAR ORGÂNICO

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

 

 

  No Ministério da Agricultura encontram-se cadastrados 344 produtores orgânicos, distribuídos 
em 47 municípios concentrados nas regiões Serrana, Metropolitana e Noroeste do Rio de Janeiro. Em 
2014, registrou-se crescimento significativo de agricultores familiares nos municípios da região 
Noroeste, organizados em 12 associações (Organismo de Controle Social – OCS), congregando 94 
agricultores orgânicos. 
 

 

  Nas metas trabalhadas, o destaque foi o manejo de agroecossistemas, tanto nas capacitações 
como na orientação técnica aos 506 agricultores e 2.197 pessoas do público indireto da ATER. No total, 
foram assistidos 650 beneficiários, envolvendo público de diversas categorias, relacionados às unidades 
de produção com área total de 3347 hectares..

 A aplicação adequada da metodologia contribui para consolidar a adoção de tecnologias para 
mudança de comportamento do produtor no processo de produção orgânica. Nessa premissa, foram 
incentivadas excursões a  propriedades de agricultores orgânicos e às unidades demonstrativas de 
órgãos de pesquisa. 

A EMATER-RIO busca ampliar a produção orgânica no Estado, exigindo do técnico a 
especialização do trabalho e uso adequado de metodologias de ATER, como forma de possibilitar a 
orientação técnica aos produtores já certificados, e criar condições para transição gradual dos 
potenciais produtores familiares para este sistema de produção, promovendo o acesso à certificação e 
ao mercado.
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   Satisfação e vontade de mudar o processo produtivo foram sentimentos demonstrados pelos 28 
olericultores de Vassouras, os quais visitaram a Fazenda Agroecológica, no Centro Nacional de Pesquisa 
em Agrobiologia da Embrapa, em Seropédica, RJ. Eles assistiram a apresentações sobre cultivo em 
ambiente protegido, aplicação prática do controle biológico de pragas, e ainda receberam o “Guia de 
Reconhecimento de Inimigos Naturais de Pragas Agrícolas”. Após as palestras, visitaram as unidades de 
produção, onde puderam consolidar o aprendizado dos temas tratados.

   Com o objetivo de alcançar a certificação dos 
produtos, foram trabalhados grupos de produtores 
orgânicos de caqui da associação de produtores do Rio 
da Prata, zona oeste do Rio de Janeiro, na produção e 
comercialização do caqui orgânico.

      Como resultado deste processo, foi implantada, com 
apoio da EMATER-RIO e Sindicato Rural do Município do 
Rio de Janeiro, uma feira de produtos orgânicos que 
funciona aos sábados na área do escritório local de 
Campo Grande, no Rio de Janeiro, na qual um grupo 
representativo de agricultores certificados comercializa 
a produção.

A EMATER-RIO 
trabalhou grupos de 

agricultores familiares 
interessados em obter 

a certificação de 
produtos orgânicos
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Comercialização de Produtos Orgânicos
          

   Embora ainda não se tenha dados oficiais sobre o 
volume da produção orgânica no Rio de Janeiro, é fato 
que se ampliou a quantidade de feiras de produtos 
orgânicos, em especial nos bairros do Rio de Janeiro.

 O circuito carioca de feiras orgânicas, realizado em 
parceria com Prefeitura do Rio de Janeiro, organiza em 
diversos bairros do Rio de Janeiro, que comercializam 
produtos diretamente aos consumidores. Também é 
expressiva a comercialização diretamente com 
restaurantes, condomínios e mercados da cidade do Rio 
de Janeiro.

         A contribuição dos extensionistas com a visão de 
cadeia produtiva,  tem estimulado a comercialização direta nos próprios municípios onde ocorre a 
produção (feiras de circuitos curtos), conferindo qualidade ao produto e à sustentabilidade ambiental. 
As feiras de “circuitos curtos” vêm se ampliando nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do 
Sul, Nova Friburgo, Paty do Alferes, Pinheiral, Vassouras, entre outros.
  
Mercado de Produtos Orgânicos no Ceasa-Rj

             Com o objetivo de criar um mercado de produtores orgânicos na Ceasa-RJ, a diretoria do 
mercado, em parceria com a Comissão da Produção Orgânica do Rio de Janeiro – CPOrg /Ministério da 
Agricultura e Pecuária, da qual a EMATER-RIO participa com dois representantes, convocou as 
organizações de produtores orgânicos e ofereceu um espaço para comercialização de produtos 
orgânicos na central de abastecimento do Rio de Janeiro. Realizaram-se a partir daí várias reuniões para 
viabilizar essa intenção, com envolvimento das organizações dos produtores e trabalho efetivo dos 
técnicos da EMATER-RIO. O processo está em fase de estudo de viabilidade encomendado ao Sebrae-RJ.

Cada vez mais, amplia-se o 
número de feiras de produtos 

orgânicos nos bairros do 
município do Rio de Janeiro
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PROGRAMA RIO CAFÉ

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

A cafeicultura fluminense ocupa uma área de cerca de 12.000 hectares, envolvendo 2.300 
produtores,  e faturamento próximo a R$ 79 milhões em 2014.  Concentra-se basicamente nas regiões 
Noroeste e Serrana do estado, sendo os municípios de Porciúncula e Varre Sai responsáveis por 70% da 
área plantada  no Estado, onde se localizam 80% dos produtores envolvidos com a atividade no RJ.  
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       Em relação a  2013, constata-se que a atividade apresentou uma significativa diminuição na 
produção em 2014, na ordem de 15%, em consequência, principalmente, da queda na produtividade.  

Consequentemente, apesar do aumento de 12% nos preços pagos aos produtores, registrou-se queda 
de 4,7% no faturamento.. 

Essa diminuição da produção pode ser explicada pela seca intensa que afetou a região Noroeste, a maior 
produtora do Estado do RJ. A cultura depende intensamente da ocorrência de chuvas. 

       Através das ações de assistência técnica e extensão rural, a EMATER-RIO atendeu a 763 agricultores  
em 2014, sendo que 223 realizaram adubação de suas lavouras com base na análise de solo, 97 foram 
capacitados em práticas de manejo de lavoura (incluindo colheita e beneficiamento), e 15 realizaram 
práticas de conservação de solo e água em 120 hectares.

       Embora prevaleça o sistema de produção convencional, 18 agricultores foram orientados e adotaram 
técnicas e práticas para a transição agroecológica de seus cultivos, numa área de 162 hectares. Essa área 
de transição está inserida principalmente nos municípios de Varre Sai e Porciúncula. Esse esforço é 
reflexo de um conjunto de ações de apoio ao processo de transição agroecológica na cultura do café, que 
tem sido objeto trabalhado no âmbito das atividades de formação agroecológica da Rede de Pesquisa, 
Inovação, Tecnologias e Serviços Sustentável do Programa Rio Rural. 

  agricultores foram 
orientados e adotaram 

técnicas e práticas para a 
transição agroecológica de 

seus cultivos de café
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  Além de proporcionar produção mais sustentável nas dimensões econômica, ambiental e social 
para as famílias que ali produzem, essa área em transição tem uma grande importância no trabalho de 
extensão rural, já que permite um bom conhecimento prático de sistemas de produção que amenizam os 
impactos ambientais e auxiliam no processo de adoção por parte dos agricultores, contribuindo para 
mitigar as conseqüências da estiagem prolongada na região.  

  O acesso ao crédito rural é um indicador significativo de confiança na atividade é o acesso ao 
crédito rural. Em 2014 foram elaborados 48 projetos de crédito para financiamento de café na linha do 
PRONAF, com a contratação de 41 deles, com valor total de R$ 941.448,00,  representando  aumento de 

Em 2014, foram 
contratados 41 

projetos de crédito 
para financiamento do 
café, no valor total de 

R$ 941.448,00
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PROGRAMA CEREAIS E OUTRAS CULTURAS

PROJETO CULTIVO DE CEREAIS

    Em relação 2013, constata-se que a produção de arroz, feijão e milho apresentou uma 
significativa diminuição na produção, reflexo da redução de produtividade e da área plantada em 2014, 
ocasionando queda de 38,3% no faturamento total dos cereais, considerando o mesmo período. 

Este faturamento não foi compensado nem mesmo 
pelo aumento médio de 4 % no preço, ocorrido nos três produtos em 2014. 

Essa 
queda na produção pode ser explicada pela seca intensa que afetou as regiões Noroeste e Norte, as duas 
maiores regiões produtoras de cereais do Estado do RJ, baseada em sistemas de produção que 
dependem intensamente da ocorrência de chuvas. 

   A produção de arroz concentra-se basicamente nas regiões Noroeste e Norte do Estado do RJ, 
com exceção de Cantagalo e São Sebastião do Alto na região Serrana, que juntos possuem 20 agricultores 
produzindo arroz em 15 hectares. Na região Noroeste, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá 
possuem 117 hectares de área de produção, o que representa 50% da área total  no Estado. 

    No caso da cultura do feijão, embora sua distribuição ocorra em todas as regiões do Estado, sua 
maior concentração ocorre na região Noroeste, na qual Varre Sai, Porciúncula, Bom Jesus do Itabapoana 
e Italva possuem juntos 502 hectares plantados, o 
que corresponde a 34 % da área total com feijão no 
RJ. Em seguida vêm os municípios de Quissamã, 
Macaé e Rio das Ostras, os quais possuem 281 
hectares plantados, correspondendo a 19% da área 
total com a cultura no estado do RJ. Na região 
Serrana o destaque é o município de Bom Jardim, 
que possui 180 hectares plantados com feijão, o que 
corresponde a 12,2 % da área total da cultura no 
Estado. 
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  À semelhança do que ocorre com a cultura do feijão, o milho também tem sua produção 
desenvolvida em todas as regiões do estado do RJ, muito embora se verifique uma concentração mais 
expressiva nas regiões Noroeste, Norte e Serrana. Na Noroeste, os municípios de Varre Sai, Santo 
Antônio de Pádua, Itaperuna, São José de Ubá e Porciúncula possuem 1.186 hectares com a cultura, o 
que representa quase 43% da área total de milho no RJ. 

Em seguida vem a Serrana, onde Duas Barras, Bom Jardim e São Sebastião do Alto possuem 678 hectares 
de milho, correspondendo a 24,4% da área total. E na região Norte, os municípios de Quissamã e São 
Fidélis colheram 184 hectares de milho em 2014, o que corresponde a 6,6 % da área total com milho no 
RJ.

  Através das ações de assistência técnica e extensão rural, a EMATER-RIO atendeu a 410 
agricultores no cultivo de cereais em 2014, sendo que 49 realizaram adubação de suas lavouras com 
base na análise de solo. Embora prevaleça o sistema de produção convencional, um resultado bastante 
expressivo foi o fato de que 26 agricultores foram orientados e adotaram técnicas e práticas 
agroecológicas em 27,5 hectares e 82 realizaram o controle fitossanitário alternativo em suas lavouras, 
numa área de 256 hectares.
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      Dentre todos os trabalhos de ATER realizados em 
2014 na cultura do feijão, destacam-se três deles que 
ocorreram em Araruama: o Dia de Campo sobre o 
Cultivo de Feijão em Sistema de Agricultura Familiar, a 
continuação da campanha de plantio de feijão e a 
instalação da Unidade de Observação de genótipos de 
feijão.  

     O Dia de Campo foi realizado no mês de junho, e 
contou com a participação de um grupo de 
pesquisadores da Pesagro-Rio.  Importante ressaltar 
também a participação de alunos e professores do 
curso técnico de meio ambiente da Escola Politécnica de Araruama, o que contribuiu na formação dos 
alunos. 

       Os temas abordados no Dia de Campo foram sistematização da experiência do projeto incentivo ao 
plantio de feijão agroecológico em Tapinoã, ações de desenvolvimento rural sustentável, práticas 
adotadas no manejo da cultura do feijão em unidades familiares, sanidade do feijoeiro, fixação 
biológica de nitrogênio no feijoeiro e adoção de práticas agroecológicas. Participaram deste evento 80 
pessoas, entre agricultores e agricultoras, jovens rurais, pesquisadores, extensionistas, alunos e 
autoridades. 

       A Campanha de Plantio de Feijão, realizada em 2014, contou com a participação de 26 famílias.  O 
projeto do feijão é uma parceria da EMATER-RIO e Pesagro-Rio e já ocorre por cinco anos consecutivos. 
Em média as famílias plantam cerca de quatro quilos de sementes que são devolvidos ao banco 
comunitário no final da colheita. A campanha tem como objetivo geral o incremento da cultura pelos 
agricultores (as) familiares, visando os pequenos circuitos de comercialização e a segurança alimentar e 
nutricional das famílias rurais que participam do projeto. 

Famílias de produtores 
rurais de Araruama 

participam da Campanha 
de Plantio de Feijão há mais 

de cinco anos
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  O projeto do plantio de feijão tem permitido importantes avanços, como o incremento da 
cultura, que praticamente não existia na comunidade,  introdução de variedades melhoradas e também 
variedades crioulas, melhoria da renda de muitas famílias, associativismo e  organização da 
comunidade, o diálogo sobre o processo de transição agroecológica, e a experiência com o banco de 
sementes. 

  

           Da mesma forma, o município de Rio das Ostras tem apoiado o plantio de feijão através de projeto 
de incentivo executado pela Prefeitura Municipal desde 2003. Nele, a Prefeitura apoia as operações de 
preparo do solo e plantio, adubação, calagem e o beneficiamento da colheita (abanação do feijão), e em 
troca os agricultores beneficiados devolvem 30% de sua colheita, que por sua vez são doados em forma 
de cestas básicas para programas sociais no município.

  A participação da EMATER-RIO no projeto é prestar assistência técnica para a realização de 
análises de solo, conseguindo custear algumas análises através do convênio com a Prefeitura, além de 
informar os dados de produção via ASPA.

  Atualmente, 71 agricultores participam do projeto utilizando as cultivares Esplendor (preto) e 
Pingo de Ouro (vermelha). A perspectiva do escritório local da EMATER-RIO é conseguir a introdução de 
novas cultivares de feijão com características de resistência à seca, através da Embrapa.  

 A unidade de observação de genótipos de feijão para a agricultura familiar do Estado do Rio de 
Janeiro foi instalada na comunidade de Tapinoã, e tem como parceiros a comunidade, a EMATER-RIO, a 
Pesagro-Rio/CEPAAR, a Embrapa CNPAB, e a Secretaria Municipal de Agricultura de Araruama.  

O escritório de Rio das Ostras 
também tem incentivado o 

cultivo de feijão, com a 
introdução de novas cultivares
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PROJETO CULTIVO DE CANA DE AÇÚCAR

O Sistema de Acompanhamento da Safra Agrícola, realizado pela EMATER-RIO, identifica quatro 
diferentes formas de utilização da cana de açúcar no estado do Rio de Janeiro, informando os dados de 
produção, área colhida, número de produtores, produtividade, preço obtido e faturamento pelas quatro 
modalidades de uso do produto: cana para usina, para fabricação de cachaça, para de caldo de cana e 
como forrageira (alimentação animal).  

O quadro a seguir apresenta os dados de produção da cana de açúcar destinada à usina dos 
principais municípios do estado do Rio de Janeiro, segundo a área colhida em 2014:

   Ainda segundo os dados, a produção de cana de açúcar para usina se mantém basicamente 
concentrada na região Norte do Estado do RJ, onde somente os municípios de Campos dos Goytacazes, 
São Francisco do Itabapoana e Quissamã detêm juntos 92,4 % da área total com a cultura no Estado do RJ
. 

   A cana destinada à produção de forragem se concentra nas regiões Noroeste, Sul e Centro do 
estado do Rio de Janeiro. Na região Noroeste, os municípios de Porciúncula, Miracema, Bom Jesus do 
Itabapoana e Natividade possuem juntos 1.219 hectares, o que representa 59% da área de cana para 
forragem no estado do Rio de Janeiro. Na região Sul, os municípios de Rio Claro e Valença possuem juntos 
308 hectares de área colhida com cana forrageira, o que representa em torno de 15 % da área total com 
esta finalidade no estado. 

   Já a cana utilizada para caldo concentra-se basicamente no entorno da região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, onde somente os municípios de Seropédica e Duque de Caxias possuem juntos 265 
hectares colhidos em 2014, o que representa mais de 50% da área total de cana de açúcar com esta 
finalidade, que corresponde a 430 hectares.  
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       A cana de açúcar destinada à produção de cachaça está fortemente concentrada na região Noroeste, 
onde apenas o município de Bom Jesus de Itabapoana possui 60% da área colhida em relação à área 
total do estado Rio de Janeiro. No entanto, deve ser mencionado o município de Paraty, no Sul do Estado, 
cuja produção tem origens históricas, e ainda hoje se encontram alambiques de produção de cachaça de 
forma artesanal.

       Em 2007, a APACAP - Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty recebeu 
do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial a certificação de reconhecimento da Indicação 
Geográfica de Procedência da Cachaça de Paraty. Tal certificação foi de suma importância para o setor da 
agroindústria da cachaça no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, visto que é a quarta indicação 
geográfica reconhecida no país, e a primeira e única no setor de cachaça. 

       Em 2014, a EMATER-RIO atendeu a 215 agricultores em produção de cana de açúcar, abrangendo 
853 hectares, com ênfase nas práticas de conservacionistas de solo.
      
      O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEAPEC/ Programa Rio Rural, firmou 
Termo de Cooperação com o Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha para a execução 
do projeto «Integração de Ecotecnologias e Serviços para o Desenvolvimento Rural Sustentável- 
Intecral», onde prevê o desenvolvimento de um equipamento específico para os agricultores familiares 
e pequenos proprietários rurais, realizarem colheita da cana de açúcar sem queimadas. Desta forma, os 
agricultores passariam a adotar uma prática sustentável, eliminando a queimada e, ao mesmo tempo, 
estariam cumprindo a Lei da Queima da Cana de Nº 11.241/2002, que prevê acabar com esta prática até 
o ano de 2021.

       Importante destacar que, o Projeto Intecral ainda prevê mais ações em prol do desenvolvimento 
sustentável, com pesquisas e criação de soluções a fim de melhorar a produtividade dos agricultores 
familiares nas Regiões Serrana, Norte, Noroeste e Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, através da 
EMATER-RIO, PESAGRO-RIO e universidades brasileiras e alemãs, com investimentos da ordem de R$ 9,2 
milhões.

A EMATER-RIO deu 
destaque a práticas 
conservacionistas 
na cutura da cana 

de açúcar
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PROJETO OUTRAS CULTURAS (MANDIOCA)

   A produção de mandioca está concentrada na região 
Norte do Estado do Rio de Janeiro, onde foram colhidas 34 mil 
toneladas de mandioca por 235 produtores rurais numa área de 
1.800 hectares.

   Em 2014 o município de São Francisco do Itabapoana 
respondeu sozinho por 97% da área de produção de mandioca 
no estado, com 33.500 toneladas. Essa produção foi realizada 
por 180 produtores rurais em 1.747 hectares.

   Paraty, na região Sul do RJ, por sua vez, vem realizando um trabalho muito importante junto às 
comunidades indígenas, devido à relação histórica que estes povos têm com a cultura da mandioca, 
principalmente porque as cultivam em sistema agroflorestal.  

  Ações das unidades locais da EMATER-RIO possibilitaram a 12 produtores rurais de mandioca o 
acesso ao crédito rural no valor total de  R$ 232 mil. 
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PROGRAMA FRUTIFICAR

PROJETO FRUTICULTURA

O Estado do Rio de Janeiro, por possuir o segundo maior mercado consumidor, tem forte apelo 
para o desenvolvimento de qualquer atividade primária e, no caso da fruticultura, tem refletido na 
expansão e diversificação do segmento de forma sustentável.  Atualmente, o Estado possui uma área de 
47.900 hectares produzindo um total de 586.000 toneladas de frutas, o que o coloca na 15ª posição 
nacional.

 Com um faturamento de cerca de R$ 558.500.000, o produto fluminense tem obtido preço 
superior a outros Estados confirmando ainda mais a viabilidade da atividade no Estado. Como prova 
disso, pode-se verificar o aumento na tomada de crédito rural no setor, que, no ano de 2014, atingiu o 
valor de R$ 6.084.037,92  beneficiando 251 produtores, representando aumento 132% em relação ao 
ano de 2013.  

O programa Frutificar, implantado em 2000, tem contribuído para essa realidade ao aliar o 
fomento da atividade com a adoção de tecnologias e apoio creditício com juros baixos.  Em 2014, o 
programa financiou 24 produtores no valor total de R$ 932.871,20.
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   O Estado do Rio de Janeiro teve sua área de exploração de frutas expandida em 180 hectares e 
foi verificada diversificação de culturas em 219 hectares, o que comprova o interesse do produtor 
fluminense em permanecer na atividade e de novos investirem na área. Esse reflexo é confirmado pelo 
número de pessoas capacitadas pela EMATER-RIO em fruticultura no ano de 2014 ( 15.174 pessoas ), 
número esse superior em 177 % ao capacitado no ano anterior. 

  Visando viabilizar a sustentabilidade da 
fruticultura, a EMATER-RIO tem promovido 
capacitações aos agricultores na utilização de insumos 
orgânicos atendendo somente nessa ação cerca de 
2500 pessoas. Como consequência, foi constatada a 
utilização de controle fitossanitário alternativo em, 
aproximadamente, 1859 hectares; manejo integrado de 
pragas em 82 hectares e a utilização de práticas 
agroecológicas em 42 hectares de frutas.

   A EMATER-RIO busca dar condições ao fruticultor fluminense alcançar um mercado alternativo 
de orgânicos com a obtenção de frutos mais saudáveis e de demanda crescente, atendendo a um 
mercado praticamente inexplorado. Nesse mesmo contexto  a EMATER RIO orientou 1424 produtores 
no adequado manejo de seus pomares em uma área de 2000 hectares.

    O mercado da fruticultura do Estado, em sua quase totalidade, é interno devido ao nosso 
grande mercado consumidor, o que obriga inclusive a importação de frutas de outros Estados. A 
fruticultura tem como característica as grandes perdas pós-colheita que podem atingir valores  
superiores a 40%.  Essa realidade é consequência, entre outros fatores, do mau uso das técnicas de 
manejo de solo e planta, do manejo do produto pós- colheita  e da desinformação dos produtores. A 
EMATER-RIO capacitou no ano de 2014, aproximadamente, 3.800 pessoas em técnicas de pós-colheita.

 A fruticultura do Estado do Rio de Janeiro, através das políticas implantadas para o setor, das 
perspectivas favoráveis de mercado, assim como pela tecnificação e manejo sustentável do segmento, 
consolida a cada ano sua importância nos cenários estadual e federal. Geradora de emprego e renda, a 
fruticultura fluminense desponta como opção de investimentos e desenvolvimento do interior do 
Estado.
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PROGRAMA RIO CARNE

PROJETO BOVINOCULTURA DE CORTE

  O Rio de Janeiro, com 43.766,6 km² 
distribuídos pelos 92 municípios apresentando 
terras com topografia diversificada (planaltos e 
baixadas), tem 60% da área total ocupada por 
pastagens naturais ou cultivadas e o restante da 
área utilizada por matas e florestas, lavouras e 
outros.

   Segundo  dados do IBGE  de 2009, o 
Estado do Rio de Janeiro participa com 1% do total 
do rebanho brasileiro,  existindo em torno de 2 milhões de cabeças distribuídas nas cinco regiões do 
estado, tendo o Norte e o Noroeste do Estado do Rio de Janeiro o maior número de animais. A região 
Norte é a principal produtora.  A bovinocultura possui relevância socioeconômica para o Brasil e o Estado 
do Rio se enquadra não só por sua tradição como criadores, mas também por ser um mercado a ser 
conquistado.

     Os trabalhos de ATER realizados pela EMATER-RIO em 2014 foram direcionados ao Programa 
Rio Genética nas feiras realizadas, dando oportunidade a novos criadores de negociarem 834 animais de 
genética comprovada, produzidos no estado, totalizando R$ 1,4 milhão.   

    A EMATER-RIO, em 2014, através do crédito rural, tornou viável a contratação de 131 novos 
projetos , totalizando financiamento da atividade no valor de R$ 6,7 milhões no Estado do Rio de Janeiro. 

Por meio do Programa 
Rio Genética, criadores 
puderam adquirir 834 
animais de genética 

comprovada
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PROJETO SUINOCULTURA

  As ações de ATER nesta atividade se concentraram em práticas relacionadas à educação 
sanitária animal sendo assistidos 66 beneficiários em 2014 nesta meta.  Nova Friburgo, com um rebanho 
de 3500 cabeças, produz atualmente 540 toneladas de carne suína por ano.

PROJETO OVINOCULTURA DE CORTE

A ovinocultura de corte tem um ciclo de produção 
curto. O abate do animal ocorre com cinco a seis 
meses de idade e peso médio entre 32 e 36 Kg. O 
ciclo curto de produção é interessante para os 
pequenos criadores pelo  rápido fluxo de caixa.

Além disso, os ovinos são mais leves e mais 
adaptados a pastos ondulados e íngremes, 
topografias características no RJ. 

Com 312 produtores e uma produção de 1.040 
toneladas de carne/ano, a projeção é de  aumento 
de produção de 8 a 10% ao ano. 

   A EMATER-RIO, com base no  PEFATE - Rio Ovinos, elaborou projeto no valor de R$ 62 mil 
destinado à ampliação da criação de ovinos confinados em Cachoeiras de Macacu.  A EMATER-RIO, em 
parceria com a Secretaria Municipal do Ambiente e Agricultura, realizou em Paraíba do Sul o primeiro 
encontro de ovinocultores da região Centro-Sul fluminense. 

O município de Nova 
Friburgo destaca-se 
pela produção cde 
540 toneladas de 

carne suína por ano
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PROGRAMA RIO LEITE

PROJETO BOVINOCULTURA LEITEIRA

Em 2014, as ações do serviço de ATER contribuíram 
para o desenvolvimento da bovinocultura leiteira no 
Estado do Rio de Janeiro com enfoque na diminuição do 
impacto ambiental, da saúde do trabalhador, melhoria 
da renda e qualidade de vida do produtor de leite e sua 
família. Os bons resultados alcançados devem-se, em 
parte, às importantes parcerias estabelecidas pela 
EMATER-RIO com as universidades, Embrapa  Gado de 
Leite, Embrapa Sudeste, Senar - Rio e Pesagro-Rio. 

 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, 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 miniusinas e 
associações. A sua importância não se limita ao criador, ultrapassa os limites das porteiras por incluir  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.  Em 2014, a EMATER-RIO assistiu 4240 
produtores de leite em manejo da produção, dos quais 1711 participaram de treinamentos em manejo e 
4572 foram assistidos em educação sanitária animal, alcançando abrangência de atendimento próxima a 
20% em relação ao total existente.  
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     A bovinocultura de leite está presente com ações de ATER dentro do Programa Rio Rural, com 
a implantação de 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 
melhorar a qualidade do rebanho leiteiro.
               
                Em 2014, 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 2014, 255 produtores de 38 municípios do 
Estado do Rio de Janeiro foram beneficiados pelos recursos do PEFATE, com a aquisição de 2.399 
animais de genética voltada para a produção leiteira, totalizando investimentos na ordem de R$ 8,3 
milhões.

255 produtores de 38 
municípios do Estado do 

Rio de Janeiro foram 
beneficiados pelos 

recursos do PEFATE, com 
a aquisição de 2.398 
animais de genética 

voltada para a produção 
leiteira 
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  As contratações são analisadas e concretizadas por um Comitê Gestor da SEAPEC e os recursos 
são do Tesouro Estadual, repassados pelo Banco do Brasil. As condições do financiamento incluem juros 
a 2% ao ano, prazo de cinco anos para pagamento e carência de até 12 meses para começar a pagar.

  A EMATER-RIO participa ativamente do Programa, mobilizando os agricultores em condições de 
adquirir animais, auxiliando na seleção dos animais a serem adquiridos, reunindo a documentação 
necessária, além de proporcionar a assistência técnica relacionada ao manejo dos animais adquiridos e 
de todo o rebanho  durante as supervisões às propriedades, visando orientar o produtor de forma que o 
mesmo possa pagar o financiamento com tranqüilidade.

  Dentro das ações de assistência técnica e extensão rural, as unidades demonstrativas, iniciadas 
pela EMATER-RIO em 2013 para a reestruturação da fazenda de propriedade da Empresa em Italva, 
apresentaram em 2014 os primeiros resultados na recuperação do núcleo PO da raça Guzerá. Nos 
acasalamentos, iniciados em 2013 através do Programa de Teste de Progênie Nacional, as matrizes aptas 
à reprodução, no total de 35, resultaram em 28 prenhes, que pariram 13 fêmeas. 

  As novas fêmeas, de objetivos duplos na 
reestruturação dos rebanhos, serão as futuras matrizes 
na renovação do rebanho Guzerá e a base do rebanho F1 
do Guzolando. Os machos da raça Guzerá PO 
continuarão a ser repassados em leilão público aos 
produtores. Com essas ações, também foi implantada a 
unidade demonstrativa de controle e manejo 
reprodutivo. 

   Demais unidades demonstrativas, ações de 
silvopastoreio, recuperação da mata ciliar e de áreas 
degradadas e distribuição de esterco líquido tratado 

continuam na programação. 

  A recuperação do núcleo do rebanho da raça 
guzerá, de propriedade da EMATER-RIO, continuará em 
2015, em parceria com o CBMG - Centro Brasileiro de 
Melhoramento Genético do Guzerá. Em 2014, foram 
doadas 90 doses de sêmen. O material será utilizado na 
segunda bateria do Teste de Progênie a ser realizada em 
2015, pertencentes a touros de Guzerá leiteiro, oriundos 
de diversos criatórios no país. 

 Este trabalho tem importância considerando a 
eficiência leiteira desses animais, o aproveitamento dos 
machos quanto ao ganho de peso, a característica da raça 
em enfrentar as intempéries e as condições peculiares das regiões Norte e Noroeste do Estado.
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PROJETO DESENVOLVIMENTO DA CAPRINOCULTURA LEITEIRA

 Com 790.000 litros produzidos principalmente nas regiões Sul, Serrana e Noroeste do Estado, o 
produto tem sido bem procurado pelo consumidor, principalmente para idosos e crianças com 
intolerância à lactose do leite de vaca. 

                Em 2014 foram assistidos 35 produtores em manejo da produção e educação sanitária animal.

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA LEITEIRA

 O Estado do Rio de Janeiro produz hoje 20.400 litros de leite de ovelhas, com o produtor 
obtendo em média R$ 5,00/litro com a venda às indústrias. Estas vendem o produto beneficiado em  
forma do queijo Serra da Estrela, característico de Portugal, cuja tecnologia de produção foi trazida por 
criadores de ovelhas de Paty do Alferes e Miguel Pereira. O saboroso queijo é vendido em média a R$ 
80.00/kg. 

Em 2014 foram contratados dois projetos pelo PEFATE/Rio Ovinos visando o fomento da 
ovinocultura leiteira em Paty do Alferes, no valor total de R$ 197.103,60.

 O Estado do Rio de 
Janeiro produz hoje 

20.400 litros de leite de 
ovelhas, com o 

produtor obtendo em 
média R$ 5,00/litro 

com a venda às 
indústrias.
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PROGRAMA MULTIPLICAR

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA RANICULTURA

  A ranicultura é uma atividade em expansão no Brasil, devido sua carne ser de alta 
digestibilidade, tornando-a uma proteína nobre, de alto valor comercial. O projeto de construção de 
uma rede de interação e aprendizagem para a transferência de tecnologia na cadeia ranícola brasileira 
fechou o ano com três capacitações e um dia de campo, visando transferir tecnologias de reuso de água e 
informatização do acompanhamento dos custos de produção da ranicultura.

    Os três abatedouros, dos quais dois possuem SIE (Serviço de Inspeção Estadual) e um  SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), têm trabalhado continuamente colocando em torno de 400 toneladas de 
carne de rã no mercado/ano. 

   Em 2014,  foi contratado pelo PEFATE/Multiplicar um projeto no valor de R$ 30.000,00, com o 
objetivo de fomentar a ranicultura no município de Guapimirim. Neste ano, a EMATER-RIO atendeu 25 
produtores envolvidos com a atividade, difundindo práticas relacionadas ao manejo da criação e 
educação sanitária.  

A EMATER-RIO atendeu 
25 produtores envolvidos 

com a ranicultura, 
difundindo práticas 

relacionadas ao manejo 
da criação e educação 

sanitária.  
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PROJETO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA

   A EMATER-RIO tem trabalhado, em conjunto 
com a Fiperj- Fundação Estadual da Pesca do Estado do 
Rio de Janeiro, participando de eventos e trocando 
informações objetivando otimizar as ações na 
piscicultura. Além disso, atua como coordenadora do 
PEFATE/Multiplicar no RJ com projetos de crédito a juros 
de 2% ao ano no âmbito do PEFATE .

  Em 2014, foi contratado projeto no valor e R$ 
60.000,00 para a Cooperativa Peixe-Sul, localizada no 
município de Piraí, proporcionando o povoamento com 
alevinos de tilápia dos 120 tanques-redes que são 
manejados coletivamente pelos cooperados. Neste ano, 
a EMATER-RIO assistiu 15 beneficiários de crédito rural, 
totalizando investimentos no setor de R$ 211.336,66.   
O serviço de ATER proporcionou ainda a assistência técnica em manejo e educação sanitária ao público 
de 494 pessoas envolvidas com a piscicultura no Estado do Rio de Janeiro.   

   O projeto de Carcinocultura em Aperibé, financiado pelo PEFATE/Multiplicar (introduzindo a 
criação do camarão Vanamei no RJ), teve sua primeira despesca em dezembro de 2014, tendo 
concluído toda a estrutura de estufas preconizadas para o projeto.

58



Em Angra dos Reis, no ano de 2014 foram 
assistidos 53 piscicultores, com repovoamento 
de 70 mil alevinos, possibilitando alcance de 
produção anual de 30 toneladas de peixe.  Em 
Volta Redonda, o escritório local da EMATER-
RIO, em parceria com Fundação Beatriz Gama, 
desenvolveu o projeto de piscicultura utilizando 
os tanques da fundação para o povoamento com 
3.000 alevinos de tilápias nilóticas  sexadas.

 Em Barra do Piraí ocorreu a expansão da 
piscicultura em 2014, com a entrada de um 
grande produtor no distrito de Ipiabas, proporcionando incremento na produção de 14 toneladas por 
mês do pescado (Tilápia da Serra), com a intenção ainda de absorver a produção de futuros parceiros que 
tenham a intenção de entrar na atividade. 

A piscicultura ornamental é uma atividade de grande importância em Magé, historicamente é um 
dos primeiros municípios do Estado do Rio de Janeiro a terem esta atividade. A qualidade do produto 
oriundo daquele município é alta quando comparada com o peixe que vem de Minas Gerais.  Em Magé, 
existem 19 produtores de peixes ornamentais, gerando renda de R$ 570 mil por ano.

A expansão da piscicultura em Sapucaia é notória. Atualmente, a produção de filé da tilápia 
chegou a quase 35 toneladas com 18 piscicultores em atividade no ano de 2014. Um dos responsáveis 
pelo aumento da produção foi o projeto realizado, em 2010, pela extensão rural, em parceria com no  
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) CONSAD, pelo qual foram abertos sete tanques escavados e 
implantados oito tanques-rede, beneficiando 11 produtores. Eram pequenos produtores de olerícolas 
criadores de gado de leite que, com o apoio do projeto, iniciaram a atividade de piscicultura.

Em Paraíba do Sul, a EMATER-RIO, em parceria com Secretaria do Ambiente e Agricultura de 
Paraíba do Sul e a FIPERJ, realizou o encontro técnico de planejamento da piscicultura. Deste encontro 
traçou-se um plano de ação, com visitas mensais aos produtores interessados no sistema de produção de 
tilápias e principalmente na outorga da água e no licenciamento ambiental - CAR.

 Neste município aconteceu também o 1º Seminário 
de Aquicultura Continental, com a participação de 78 
piscicultores e interessados da região do Médio 
Paraíba

Em Quatis, o escritório local da EMATER-RIO 
implantou, em parceria com a Prefeitura Municipal, 
projeto de piscicultura no distrito de Falcão. 
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PROGRAMA OUTRAS CRIAÇÕES

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA

  O trabalho junto à Cooperativa Apícola 
Iramaia, de São Gonçalo, está produzindo bons 
frutos. Financiada pela Petrobras, a Cooperativa 
realizou, junto com EMATER-RIO, dois cursos de 
apicultura com a inclusão da meliponicultura na 
grade curricular, beneficiando 48 interessados na 
atividade, entre apicultores e produtores rurais, 
tanto de Itaoca como do assentamento da Fazenda 
Engenho Novo.

 Culminando, com o apoio da EMATER-RIO 
na orientação quanto à legalização da produção, foi 
inaugurado, em outubro, o entreposto de mel da 
cooperativa, que beneficiará todo mel do município e de outros limítrofes. A Prefeitura se comprometeu 
a colocar o produto na merenda escolar de São Gonçalo a partir de 2015, já que a maioria dos 
cooperados possuem DAP's,  emitidas pela EMATER-RIO. 

    Para 2015, é objetivo do Grupo Gestor de Apicultura legalizar o hidromel através do Ministério 
da Agricultura devido ao apelo do produto e das Olimpíadas que se aproximam.  A EMATER-RIO está 
encabeçando essa reivindicação dos entrepostos de mel, colocando-se à frente da coordenação do 
trabalho junto ao MAPA. 

   Em 2014 a EMATER-RIO realizou capacitações e assistência técnica beneficiando um público 
total de 370 beneficiários envolvidos diretamente com a atividade e ainda 4375 pessoas que  
demonstraram interesse pela atividade ou já se relacionam indiretamente com a mesma. Dentre este 
público, 32 beneficiários foram assistidos em crédito rural, sendo contratados três projetos no valor total 
de R$ 38.692,00.
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PROJETO DESENVOLVIMENTO DA AVICULTURA DE POSTURA

  Em 2014, a EMATER-RIO incentivou a avicultura através do programa Rio Rural, implantando 
220 kits de aves caipiras comerciais, introduzindo 13.200 aves de postura no Rio de Janeiro nas 
propriedades conduzidas por agricultores familiares. Para 2015, está prevista a instalação de mais 232 
kits.    

  Esta ação proporcionou a produção de 275.000 dúzias de ovos caipiras/ano, vindo ao encontro 
da crescente procura por ovos, devido à desmitificação sobre a quantidade de colesterol ruim presente 
no ovo de galinha.  A produção de ovos tem aumentado significativamente apesar do alto preço das 
rações.  

  A EMATER-RIO acompanha e orienta de perto essas criações e o próximo passo será o de 
promover, através do Programa Rio Rural, a instalação de projetos grupais, com pequenos entrepostos 
de ovos caipiras que beneficiem a produção local, legalizando e introduzindo essa produção no comércio 
regional.  

  Neste ano, 204 beneficiários envolvidos diretamente com a avicultura, sobretudo agricultores 
familiares, foram capacitados em manejo técnico. No total foram assistidos 665 beneficiários 
diretamente envolvidos com a avicultura de postura e 3514 pessoas relacionadas indiretamente com a 
atividade ou que não possuem uma unidade de produção, apesar do interesse.   

Em 2014, foram implantados 220 kits de aves caipiras, 
introduzindo 13.200 aves de postura no RJ
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  A avicultura alternativa consiste em criar aves em abrigos simples, com acesso a piquetes 
(pastagens), recebendo também complemento alimentar (capins e verduras). Essa alimentação verde e 
mais a ração proporcionam  ovos   de excelente qualidade, muito aceito no mercado e recebendo preço 
diferenciado.

  Em São Pedro da Aldeia, o escritório local implantou duas unidades adotando sistema de 
criação caipira (alternativo), com espaço para pastejo das galinhas. Em Saquarema, também foi 
implantada uma unidade de produção de ovos caipira financiada pelo crédito rural Pronaf. Em São João 
da Barra, também a avicultura caipira foi ampliada com o fornecimento de Kits de galinha caipira através 
do incentivo do programa Rio Rural.  O escritório local da EMATER-RIO de Santa Maria Madalena, com 
apoio da Prefeitura Municipal, introduziu 2.400 aves com 30 dias de idade, beneficiando 24 agricultores 
familiares.

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA MINHOCULTURA

Em São Gonçalo, a EMATER-RIO realizou curso de compostagem e vermicompostagem no 
assentamento Fazenda Engenho Novo, com a participação de 26 produtores. O curso foi realizado com 
o objetivo de capacitar os beneficiários do Programa Rio Rural e os demais produtores do município. 

A EMATER-RIO 
promoveu cursos de 
compostagem para 
os interessados em 

minhocultura
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PROGRAMA RIO PEIXE

PROJETO PESCA ARTESANAL

   Através do crédito rural PRONAF, a EMATER-RIO atende pescadores de diversas colônias em 
praticamente todos os municípios costeiros da região Centro, com a emissão de Declarações de Aptidão 
ao PRONAF (DAP), e projetos.

  Em 2014, as unidades locais da EMATER-RIO possibilitaram que 137 pescadores artesanais 
acessassem o montante de R$ 2,9 milhões em crédito rural, colocando a pesca artesanal entre as cinco 
atividades com maior contratação de crédito rural no RJ.

  A pesca artesanal é mais uma das atividades que está sendo atendida pelo Programa Rio Rural 
nas regiões Noroeste e Centro. Em 2014 foram atendidos 767 pescadores artesanais com destaque para 
as ações de educação ambiental.

 Em 2014, a  EMATER-RIO 
possibilitou que 137 

pescadores artesanais 
acessassem o montante de 
R$ 2,9 milhões em crédito 
rural, colocando a pesca 
artesanal entre as cinco 
atividades com maior 

contratação de 
financiamentos
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PROGRAMA PROSPERAR

PROJETO DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA

   As atividades relacionadas ao incentivo da agroindústria, artesanato e turismo rural estão 
incluídas PEFATE/Prosperar, coordenado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, por intermédio do Programa Nacional de Agroindústria 
Familiar, sendo executado pela EMATER-RIO.

    O principal objetivo do Prosperar é promover o fortalecimento da agroindústria. Por meio 
delas, insere-se o pequeno produtor no processo produtivo, com incentivos à produção, ao 
processamento dos produtos “in natura” e à comercialização, permitindo agregar maior valor aos 
produtos, aumentando a renda familiar, gerando novas oportunidades de trabalho e viabilizando 
melhores condições de vida ao homem do campo.

  Os principais benefícios do Prosperar 
giram em torno das legislações sanitária e 
tributárias adequadas à pequena agroindústria, 
crédito para investimento e custeio, inclusão dos 
produtos no mercado formal, incentivos fiscais, 
incentivo à organização de agroindústrias em 
re d e ,  c a p a c i ta ç ã o  d e  p ro d u t o re s  e m  
processamento e gestão do empreendimento e 
inserção das propriedades nos circuitos de 
turismo rural.

  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 pelas ações 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.

       A agropecuária vive um processo de transformação do mercado 
globalizado. O interior do Rio de Janeiro tem um perfil extremamente 
favorável a investimentos e ações de trabalho no espaço rural.
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  Em 2014, o PEFATE/Prosperar financiou mais seis projetos de agroindústria, no valor R$ 
302.082,00, totalizando, desde a sua criação há nove anos, 140 empreendimentos com financiamentos, 
para adequação, no valor de mais de R$ 6.050.000,00 com recursos do estado. Além disso, o programa 
beneficiou mais de 200 agroindústrias no aspecto de legalização.

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 de base familiar. O trabalho em parceria tem melhorado o escoamento da produção, 
reduzindo custos na compra de insumos e na comercialização coletiva.

A participação das agroindústrias em eventos Rio Gastronomia, Feira da Providência, Brasil 
Orgânico Sustentável, e várias feiras da agricultura familiar tem possibilitado uma grande valorização dos 
produtos. As rodadas de negócios têm contribuído para o aumento da comercialização com grandes 
redes de supermercados, com tratamento diferenciado, como exemplo o Wal Mart, através do clube dos 
produtores, várias redes de restaurantes, exemplo o Spoleto, entre outros.

A abertura de um novo canal de comercialização (compras institucionais através das prefeituras e 
do PAA e PNAE) permitiu que vários produtores conseguissem comercializar produtos processados, 

exemplo iogurte da Fazenda Boa Fé em Santa Maria 
Madalena, doces e geleias da agroindústria familiar 
Mistura Fina em Lumiar – Nova Friburgo.

Até hoje, o Prosperar já financiou 
mais de R$ 6.000.000,00 para mais 

de 140 agroindústrias do Estado
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  O quadro a seguir demonstra as ações realizadas pelo serviço de ATER no estado através da 
EMATER-RIO durante o ano de 2014, em busca do desenvolvimento da agroindústria fluminense.

  O Estado do Rio de Janeiro possui realidades municipais variadas como topografia, micro clima, 
tradição cultural, artesanato, agroindústria e gastronomia, além da agropecuária variada. A EMATER-
RIO  entende que a atividade “Turismo no Meio Rural” é mais uma alternativa de renda e preservação 
do meio ambiente e da cultura local.

  O turismo rural é o resultado da associação entre as atividades turísticas e  agropecuárias, com 
agregação de valor aos produtos, bens e serviços que geram alternativa de renda e valorização do 
homem do campo e da realidade rural. 

  Os escritórios locais da EMATER-RIO vêm ajustando suas ações com o objetivo de apoiar os 
diversos segmentos das atividades agropecuárias voltadas para a oferta ao turismo rural, considerando 
sempre muito importante a preservação do meio ambiente, agroindústria local, a cultura, a orientação 
técnica para introdução e ou melhoramento nos atrativos para o turismo como pesque-pague, 
paisagismo, leite ao pé da vaca, colhe e pague, passeios orientados, recepção e hospedagem, hortas 
agroecológicas, trilhas, caminhadas, observação, recuperação ambiental.

  No entanto, não são apenas os produtos artesanais e agrícolas que podem agregar valor à 
atividade turística. Outro exemplo claro são as manifestações culturais tais como festas e eventos 
relacionados à cultura e crenças de determinado povo. As manifestações culturais costumam ser 
eventos temporais, ou seja, possuem uma data determinada para acontecer, o que possibilita realizar 
um detalhado planejamento antecipado para melhor organizar e executar o evento.

PROJETO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL
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   A produção familiar e a produção associada ao turismo possuem íntima ligação, uma vez que 
esta visa justamente incentivar as famílias em áreas rurais a aumentar suas rendas por meio da 
destinação dos produtos ao turismo desenvolvido no local.  

   Outro aspecto a ser observado quando se trata da produção associada ao turismo refere-se às 
parcerias que precisam ser estabelecidas para 
que o agricultor consiga viabilizar a venda dos 
seus produtos. 

N e s s e  s e n t i d o,  o b s e r va - s e  q u e  o s  
estabelecimentos que compõem o Trade 
Turístico, especialmente os hotéis e 
restaurantes, tornam-se partes importantes 
para a efetivação da prática da produção 
associada ao turismo.

  Na região Serrana, destacam-se os 
municípios da de Petrópolis, com o caminho do 
Brejal, com os produtos orgânicos, e Nova 
Friburgo, com o circuito Sabor Mury, com 

visitas ao capril  Rancho Grande. Praticamente todos o municípios do estado já participam do calendário 
das caminhadas da natureza, organizadas pela entidade ANDA BRASIL, com foco contemplativo visando 
a observação da fauna e flora, visita a locais históricos, a agroindústrias familiares, artesanato e 
gastronomia sustentável.

         Os municípios estão promovendo integração com as comunidades e suas organizações na 
capacitação para atender às necessidades dos agricultores em profissionalização em turismo rural.

   Tem se trabalhado principalmente em adequação das propriedades rurais para a implantação 
de circuitos de turismo rural e ecológico. As ações empreendidas pelas unidades locais da EMATER-RIO 
em 2014 buscando a implementação do turismo rural 
agroecológico nas propriedades rurais  assistiu  101 
beneficiários.

A EMATER-RIO tem trabalhado 
principalmente a adequação da 

propriedade rural para a 
implantação de circuitos de turismo 

rural e ecológico
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PROGRAMA RIO FLORESTA

PROJETO SILVICULTURA ECONÔMICA, RESTAURAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
E SISTEMAS AGROFLORESTAIS.

O Rio Floresta é um programa do Governo Estadual que visa contribuir com a promoção do 
desenvolvimento do setor florestal do estado do Rio de Janeiro, por meio da transferência de 
tecnologias e pelas ações de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares.

Anualmente, a EMATER-RIO recebe demanda de ATER em silvicultura, legislação ambiental, 
licenciamento ambiental (pequenos e médios silvicultores) e regularização ambiental de propriedades 
rurais. Mediante financiamentos de crédito rural e/ou integração com outros programas, participaram 
do programa 43 municípios. Um exemplo de atividade foi um Dia Especial sobre mudas nativas em São 
Francisco do Itabapoana.
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Exemplos de sucessos podem ser verificados em Angra dos Reis e Silva Jardim. As parcerias 
municipais com os escritórios locais da EMATER-RIO já duram décadas e vêm promovendo resultados 
expressivos para os agricultores. 

  Com relação aos contratos de crédito rural efetuados em 2014, bem como os atendimentos 
realizados para sua concretização, foram observados que dos 43 beneficiados, 24 foram atendidos para 
elaboração de projetos de crédito, sendo 15 contratados em 2014, os quais resultaram em 
financiamentos da ordem de R$ 528.674,65 para silvicultura fluminense. 

  Destaques também podem ser observados no número de beneficiários atendidos por atividade: 
184 em eucalipto, 63 em recomposição da Mata Atlântica e 72 em palmito. No que diz respeito aos 
Sistemas Agroflorestais (SAF), o município de Paraty continua tendo o maior destaque, principalmente 
devido à aptidão natural e a existência de estímulos à comercialização de produtos florestais, que 
apresentam competitividade e sustentabilidade mais interessante. 

Em 2014, os  resultados de ATER no programa 
contribuiram para a implantação de 510 hectares de 
silvicultura econômica. As cadeias produtivas 
florestais são trabalhadas pela EMATER-RIO de forma 
integrada. Somente através de parcerias bem 
estruturadas com o setor ambiental do município é 
que se consegue realizar trabalhos de longo prazo. 
Quando um município se coloca predisposto a 
produzir e adquirir mudas, sejam elas exóticas ou 

nativas, pode-se prestar atendimento aos diversos projetos de recomposição florestal e silvicultura 
econômica. 

Em 2014, as ações de 
assistência técnica e 

extensão rural 
contribuíram para a 
implantação de 510 

hectares de silvicultura 
econômica.

69



A floricultura tem sido uma das atividades 
do agronegócio mundial com grandes taxas de 
desenvolvimento nos últimos anos. Com um 
mercado crescente ano a ano, o setor atualmente 
movimenta valores superiores a U$ 60 bilhões no 
mercado mundial e ocupa uma área próxima a 200 
mil hectares. No mundo, o setor é conduzido em 
98% das propriedades por pequenos e médios 
produtores tendo produção ininterrupta ao longo 
do ano.

A floricultura no Brasil tem acompanhado 
esse dinamismo mercadológico com reflexos 

diretos no aumento da produção e no número de produtores.  Em 2014,   o setor manteve os resultados 
dos anos anteriores com um crescimento estimado em torno de 8 a 10 %. Atualmente, o país possui mais 
de oito mil produtores em uma área superior a 14.000 hectares, o que estima um faturamento na ordem 
de R$ 5,5 bilhões.

  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. 
Atualmente, o Estado do RJ possui mais de 1000 produtores explorando uma área superior a 800 
hectares. 

  O PEFATE/Florescer tem contribuído para essa realidade ao fomentar a atividade no Estado. O. 
Programa tem sido modelo para outros Estados elaborarem políticas de desenvolvimento do setor. 
Somente no ano de 2014 foram aplicados cerca de R$ 194 mil para financiar a atividade no Estado. No 
total, até o ano de 2014 foram aplicados em recursos de crédito rural cerca de R$ 970 mil em 26 
operações, beneficiando 22 produtores.

PROGRAMA FLORESCER

PROJETO DESENVOLVIMENTO DA FLORICULTURA
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      A floricultura é um dos segmentos do setor primário com grande utilização de insumos químicos no 
intuito de se obter resultados mais eficiente nas produções. Como a maior parte dos cultivos é feita em 
áreas pequenas e nobres da propriedade, invariavelmente o trabalho intensivo desses sítios tem como 
consequência o uso demasiado de adubos, defensivos, reguladores de crescimento entre outros e, por 
conseguinte, desequilíbrio ambiental.
 
    A redução da utilização destes insumos químicos é o passo fundamental para evitar este 
desequilíbrio. Contribuindo de forma complementar e com enfoque no meio ambiente onde são 
produzidas as flores, a EMATER RIO propiciou, através dos serviços de ATER, a adoção por 146 
produtores de práticas que buscam a conservação do solo e água e outras relacionadas ao melhor 
manejo neste agroecossistema em, aproximadamente, 73 hectares, garantindo a sustentabilidade da 
produção nessas áreas.

      Destaque deve ser dado ao trabalho que vem sendo realizado pela EMATER-RIO e pelo 
PEFATE/Florescer no que concerne ao associativismo na atividade. Como reflexo, o Estado possui 16 
organizações de produtores de flores e recentemente o INPI (Instituto Nacional do Patrimônio 
Intelectual) concedeu a Afloralta (Associação de Produtores de Flores de Vargem Alta – Nova Friburgo) a 
MARCA COLETIVA que a coloca como 
referência nacional na produção de flores no 
Brasil. Esse resultado é fruto dos esforços da 
base produtiva conjuntamente com a parceria 
entre o Sebrae e a Secretaria Estadual de 
Agricultura e Pecuária.

 A EMATER-RIO, através das suas ações 
e com a execução do programa Florescer, tem 
contribuído de forma efetiva para o 
desenvolvimento do segmento no Estado, 
oportunizando aos produtores fluminenses 
condições de geração de emprego e renda de 
forma competitiva e diferenciada na atividade.
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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 a ações da cidadania, administração rural, organização rural e mercado e 
comercialização. 

Em 2014, foram realizadas ações para a emissão de documentos e realização de cadastros que 
registraram a ampliação da cidadania dos agricultores e suas família, assessoria efetiva em 
associativismo e cooperativismo, com a obtenção de resultados de fortalecimento da organização social, 
e melhorias na economia das unidades produtivas locais, além das iniciativas e ações de bases 
agroecológicas que corresponderam ao desafio de encontrar alternativas e soluções em prol do 
desenvolvimento rural sustentável.

A EMATER-RIO 
participa ativamente 
de diversas ações de 
cidadania junto aos 

produtores rurais
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Diante da  crise socioambiental, a agricultura tem um importante papel a desempenhar, seja 
como contribuinte desta crise através da perpetuação dos sistemas de produção convencionais 
baseados na monocultura e uso intensivo de agroquímicos, seja como mitigadora, através do uso de 
sistemas de produção baseados nos princípios da sustentabilidade.

No Brasil, as políticas públicas de desenvolvimento rural têm privilegiado tanto o modelo 
convencional como o outro. No caso da agricultura baseada nos princípios da sustentabilidade, deve ser 
destacado que o Brasil é o único país no mundo que possui implantada uma Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica e seu respectivo Plano Nacional. 

No caso do Estado do RJ,  o Programa Rio 
Rura traz na sua concepção um modelo de gestão 
integrada de microbacias hidrográficas baseado 
nos princípios da sustentabilidade, privilegiando a 
agricultura com função de mitigação dos efeitos da 
crise socioambiental,  e que se encaixa 
adequadamente nas características de uma 
atividade essencialmente de base familiar, já que 
75% dos estabelecimentos rurais no RJ são 
classificados nessa categoria.

Meta: Ações de Base Agroecológica
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     Considerando a atuação da EMATER-RIO na 
execução do Programa Rio Rural e a importância do 
enfoque agroecológico na implantação do mesmo, 
a Gerência Técnica Estadual de Agroecologia 
passou integrar a Rede de Pesquisa, Tecnologias, 
Inovação e Serviços do Rio Rural no início de 2014, 
colaborando mais incisivamente dentro do grupo 
de trabalho de formação em agroecologia e novo 
modelo de ATER, quando se buscou contribuir na 
estratégia de formação  continuada com grupos de 
agricultores orgânicos e em transição, bem como 
com técnicos parceiros e prestadores de ATER 
(EMATER-RIO/SEBRAE/CEDRO).

Foram utilizadas metodologias como oficinas e minicursos, sistematização de experiências 
exitosas de agricultores orgânicos e em transição agroecológica, visitas para trocas de experiências, 
encontros técnicos e/ou seminários temáticos, para intercâmbio de experiências e apoio na formação de 
lideranças facilitadoras de desenvolvimento de grupos.

 Foram realizadas oficinas de manejo agroecológico de pragas e doenças em São José do Vale do 
Rio Preto, Trajano de Moraes, e Pádua; oficina de adubação verde em Trajano de Moraes; oficinas de 
indicadores de sustentabilidade do solo, em Porciúncula e Trajano de Moraes; oficina de manejo 
agroecológico de produção animal em Miracema e excursão técnica de grupo de interesse em produção 
animal agroecológica, em São José do Vale do Rio Preto e Seropédica.
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       Além disso, dentro das atividades da Rede houve o apoio ao grupo de agricultores interessados no 
processo de transição agroecológica dos sistemas de produção de café em Porciúncula  e Varre Sai, e de 
hortigranjeiros em Trajano de Moraes, com elaboração de caderno de diagnóstico para estes 
agricultores  em processo de transição. Nos últimos dois anos houve um aumento de 70% no número de 
agricultores cadastrados como orgânicos no Estado do Rio de Janeiro.

       Um trabalho relevante de educação não 
formal em agroecologia é o desenvolvido na 
Escolinha de Agroecologia de Nova Iguaçu, 
realizado pela EMATER-RIO em parceria com a CPT 
– Comissão Pastoral da Terra, e que já se encontra 
em seu sétimo ano de realização. Nele, a equipe 
local da Empresa é responsável pela coordenação, 
organização, e realização de aulas teóricas e 
práticas, e também pela articulação das visitas 
técnicas e aplicação de metodologias de extensão. 
A captação de recursos e organização de 
atividades de apoio  ficam por conta da CPT. O 
trabalho tem sido reconhecido por diversos 
setores da sociedade, conquistando já dois prêmios: em 2009, como destaque do Fórum Cultural da 
Baixada Fluminense na categoria Meio Ambiente, e em 2010, o prêmio “Meio Ambiente” concedido pelo 
CREA/RJ.

    A Escolinha de Agroecologia, que começou com abrangência local, vem atraindo agricultores e 
ambientalistas de toda a Baixada Fluminense. O curso tem duração de 10 meses e, em média,  tem 
concedido certificado de conclusão a 40 alunos/ano, que passam a atuar como multiplicadores dos 
conhecimentos adquiridos em suas comunidades e organizações. As aulas quinzenais, teóricas e 
práticas, contam com palestrantes da própria EMATER-RIO, além do ICMBio,  UFRRJ,  Pesagro-Rio, 

Embrapa, Mapa, e AS-PTA, o que contribui para 
estreitar a comunicação entre o campo e as 
pesquisas. Desde 2012, ex-alunos da Escolinha 
também têm sido convidados para ministrar 
palestras
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    De modo geral, os indicadores físicos das ações de ATER de base agroecológica demonstram um 
fortalecimento dessas atividades em 2014, quando comparados aos resultados de 2013. Entende-se 
esse aumento como resultado de dois fatores principais:  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 procura também crescente por parte dos consumidores de alimentos com boa 
qualidade e isentos de agrotóxicos e contaminantes químicos. 

      Relacionados a esse último motivo devem ser 
incluídos os mercados institucionais como PAA e PNAE, 
os quais oferecem um incentivo à compra de produtos 
agroecológicos/orgânicos, através do pagamento de um 
bônus de 30% a mais em relação aos produtos 
convencionais. Por outro lado, uma melhor 
compreensão da necessidade de mudança na forma de 
trabalho dos extensionistas da EMATER-RO, e maior 
confiança ao sugerirem aos agricultores a adoção de 
práticas que levam à transição agroecológica.

Além das ações de capacitação de técnicos de ATER 
e agricultores, executadas no âmbito da Rede em 2014  devem ser também mencionadas outras ações 
importantes de capacitação de extensionistas, como a Oficina de  Indicadores de Sustentabilidade e 
Manejo Agroecológico do Solo, realizada como parte da programação do 3º módulo de capacitação de 
técnicos executores do Programa Rio Rural, na qual 148 extensionistas tiveram a oportunidade de 
conhecer, na prática,  a metodologia  que utiliza indicadores de sustentabilidade do solo e, a partir deste 
conhecimento, adquiriram mais segurança na escolha das práticas agroecológicas incentivadas pelo 
Programa Rio Rural.

    As ações de assistência técnica e extensão rural com base agroecológica totalizaram 1075 
beneficiários, incluindo 181 produtores em adubação (260 hectares), 240 em consórcio e rotação de 
culturas (82 hectares) e 44 agricultores no manejo de ertvas espontâneas e cobertura vegetal viva (78 
hectares). 

A EMATER-RIO tem 
incentivado, por meio 

diferentes metodologias, 
a adoção de práticas 

sustentáveis
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O  u s o  d a  c o m p o s t a g e m  e  d a  
vermicompostagem, práticas importantes para 
obtenção de matéria orgânica no próprio local de 
produção, e consequente diminuição dos custos 
com adubação orgânica, foram realizadas por 124 
agricultores, gerando um volume de 493 
toneladas.Podem ser citados o escritório local de 
Nova Iguaçu, que apoiou a participação de 
agricultores do município em dois cursos na 
Embrapa Agrobiologia, um de compostagem, e 
outro de produção de bokashi. Já o escritório local 
de Duque de Caixas apoiou o uso da compostagem 
nas propriedades dos agricultores participantes da 
feira municipal, como forma de atender a 
demanda dos consumidores  por produtos mais saudáveis.

Outras ações do escritório local de Paraty em agroecologia incluem a capacitação, através do 
Curso de Preparo de Caldas para Controle de Pragas e Doenças na Agricultura Orgânica, realizado em 
parceria com a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura. Foi também realizada palestra pela fiscal 
Federal Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento responsável pela 
certificação de produtos orgânicos, com o objetivo de realizarem a certificação participativa no 
município.

Em Paraíba do Sul, a agricultura orgânica tem se mostrado uma atividade viável e lucrativa, e vem 
crescendo de maneira rápida e organizada, atraindo cada vez mais produtores para a atividade. Em 2014 
foram atendidos 45 produtores, sendo que 11 obtiveram a certificação, oito estão em processo de 
certificação e os demais, em fase de transição. A Feira dos Produtores Orgânicos Familiares acontece 
todas as terças-feiras na Praça Garcia, no centro da sede municipal, no período de 8 às 13 horas, e conta 

com a participação de sete agricultores familiares 
que ofertam hortaliças, ovos, pães, bolos, doces, 
tapioca, mel e seus derivados. Há também a venda 
direta através das cestas de produtos, que são 
entregues na casa dos consumidores.

O uso de bancos comunitários de sementes de adubos verdes e o resgate de variedades 
tradicionais, realizados em 32 unidades por 25 agricultores, expressam a busca de maior autonomia na 
obtenção de sementes pelos agricultores,  aspecto fundamental para o desenvolvimento de uma 
agricultura em bases ecológicas no RJ, inclusive para atender à legislação da produção orgânica.
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PROGRAMA ESTRADAS DA PRODUÇÃO

O Programa Estradas da Produção, marco histórico no desenvolvimento do interior 
Fluminense, iniciado em Abril de 2010, desde então, vem contribuindo intensamente para a prática da 
cidadania e melhoria da qualidade de vida das populações rurais do Estado. 

O ano de 2014, certamente ficará marcado como o de maior seca registrada nos últimos tempos para o 
Estado do Rio de Janeiro, que trouxe grandes prejuízos para a estrutura física dos municípios.

Na realidade, o interior do Estado vem sofrendo 
diversos eventos climáticos, hora por fortes 
preciptações pluviométricas, que causam grandes 
danos sociais, tais como: Sangramento de açudes, 
transbordamentos das águas dos r ios,  
i n u n d a ç õ e s ,  d e s l i z a m e n t o s ,  f a m í l i a s  
desabrigadas, entre outros. 

Hora por prolongados períodos de estiagens que 
em muito reduzem a reserva de  água existente no 
solo, nos reservatórios e nos corpos hídricos, 
extremamente necessária para o consumo 
humano, animal e para os vegetais em geral.

O Programa Estradas da Produção apresenta-se 
como única ação representativa do Estado, cujo 
objetivo é minimizar tais problemas para as 
populações residentes nas regiões das 

microbacias hidrográficas, para tanto, conta com um conjunto de ações estabelecidas para minimizar 
os efeitos desses eventos climáticos. 

             Apesar das adversidades mencionadas, a SEAPEC/EMATER teve atuação marcante, seja nos 
eventos climáticos em parceria com a Defesa Civil Estadual, seja no apoio aos programas da SEAPEC, ou 
na habitual atuação de recuperação das Estradas Vicinais do Estado do Rio de Janeiro. 

              As chuvas intensas que assolaram o Estado no inicio do ano desestruturando alguns municípios 
exigiram atuação marcante do programa na recuperação de trechos que não permitiam a passagem de 
veículos, interrompendo os serviços de transporte de passageiros, de coleta de leite, de entrega de 
insumos e de recolhimento de produtos agrícolas. Causando uma série de transtornos aos agricultores 
e suas famílias. Destaque para os trabalhos realizados nos municípios de Patrópolis, Duque de Caxias, 
Japeri e Queimados.
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                O Programa que tem como foco principal, a melhoria das Estradas vicinais do Estado do Rio de 
Janeiro,  No ano de 2014, beneficiou 46 municípios, recuperando 5.475,6  Km de Estradas vicinais, 
beneficiando 59.736 pessoas, entre produtores e habitantes das áreas rurais Fluminense, favorecendo 
também, 2074 agricultores em serviços de preparo de solo, incorporando, 2073 ha de solo ao processo 
produtivo do Estado.

                  Desde a catástrofe ocorrida em janeiro de 2011, os produtores rurais da região serrana vem 
recebendo maior atenção da SEAPEC, cujos reflexos se manifestam visivelmente no crescimento da 
produção agrícola e na reconstituição gradativa do cenário ambiental.
Em ações integradas com o Programa Rio Rural, foram restauradas e construídas diversas  pontes, 
serviços de melhoria de Plataforma com revestimento de Bica Corrida, Construção de redes de 
Drenagens, entre outras obras, nos municípios de Nova Friburgo, Sumidouro, Teresópolis e Bom 
Jardim.
             Para maior consistência e longevidade dos trabalhos de melhoria das estradas da região 
serrana, foram adquiridos e utilizados, 29.668 m3 de bica corrida em revestimento das estradas nestes 
municípios que apresentavam as vias vicinais em condições mais críticas: Bom Jardim, Sumidouro, 
Nova Friburgo e Teresópolis.  

                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 
conseqüentemente maior solidez dos trabalhos.  

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 no meio rural 
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                 As más condições de drenagem e conservação e a falta de revestimento primário das estradas 
rurais são apontadas como fatores de agravamento dos problemas de erosão do solo agrícola e de 
carregamento de materiais para as lavouras ou para os leitos dos rios e córregos. Para evitar esses 
problemas que provocam tamanhos danos ambientais e tanto prejudicam as lavouras, foram 
contratadas obras de drenagens laterais e transversais e outros serviços, contemplando os municípios 
mais prejudicados pela catástrofe.
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