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 O Relatório de Atividades da EMATER-RIO 
(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Estado do Rio de Janeiro) apresenta os 
principais resultados alcançados e ações 
realizadas  para a execução das  políticas públicas 
no âmbito da SEAPEC, que se destacaram em 
2015. 
 A EMATER-RIO, empresa vinculada à 
SEAPEC, tem efetiva presença no campo, atua de 
forma descentralizada nos 92 municípios do 
Estado, por meio dos  71 escritórios locais 
(municipais)  consti tu ídos  por  equipes 
interdisciplinares, 7 escritórios de Engenharia 
Rural e três Centros de Treinamento.  Essas 
unidades, distribuídas em cinco regiões do 
Estado do Rio de Janeiro: Norte, Noroeste, Sul, 
Centro e Serrana, são as responsáveis pela 
realização das diferentes atividades com vistas ao 
fortalecimento da agricultura familiar e a 
promoção do desenvolvimento rural, através da 
execução das políticas públicas municipais, 
estaduais e federais. 
 A principal política pública da Secretaria 
de Estado de Agricultura e Pecuária - SEAPEC é o 
Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável 
em Microbacias Hidrográficas. Conhecido como 
Programa Rio Rural, coordenado pela SDS - 
Super intendência de Dese nvolvimento 
Sustentável, e executado pelos profissionais da 
EMATER-RIO, o Programa Rio Rural tem como 
desafio a melhoria da qualidade de vida no 
campo, conciliando o aumento da renda do 
produtor rural com a conservação e o uso 
sustentável dos recursos naturais. Para atingir 
este objetivo, desenvolve uma estratégia de ação 
com as comunidades que vivem nas microbacias 

hidrográficas, espaços geográficos delimitados 
pela rede hídrica (nascentes, córregos, rios, 
aquíferos etc.)
 Por intermédio de metodologias 
participativas, formam Comitês Gestores das 
Microbacias ‒ COGEM's, com representantes dos 
grupos de identidade e de interesse existentes 
nas microbacias hidrográficas, que juntamente 
com os técnicos decidem quais projetos serão 
elaborados para melhoria das práticas agrícolas e 
ambientais.
 As metodologias participativas propostas 
pelo Rio Rural são as mesmas adotadas para 
garantir o acesso ao produtor rural e sua família 
aos demais programas governamentais. São 
f u n d a m e n t a d a s  n o s  p r i n c í p i o s  d a  
descentralização (comunidade participa da 
priorização das ações), transparência das 
decisões, fortalecimento organizacional (as 
formas organizativas são estimuladas à 
p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o ,  a s s o c i a t i v i s m o  e  
cooperativismo), sustentabilidade (equilíbrio 
entre as dimensões social, econômica e 
ambiental) e orientadas por fluxo de trabalho que 
conduzem à autogestão comunitária.
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 Desta forma o Rio Rural se tornou o 
programa que busca a unidade entre os 
demais programas executados pela SEAPEC, 
exercendo influência positiva e sinérgica nas 
ações que buscam o desenvolvimento das 
atividades agropecuárias e agroindustriais, 
bem com o as melhorias  sociais  tão 
preconizadas na zona rural.
 Nesse Relatório, estão descritas as 
principais atividades executadas pelas equipes 
da EMATER-RIO no campo, apoiadas pelos 
Escritórios Regionais e Escritórios de 
Engenharia Rural e pelo Escritório Central, 
on de são es tabel ec idas  est ratégias ,  
cronogramas, metas, além do monitoramento 
e avaliação constante dos resultados. 
 Importante destacar a elaboração do 
Planejamento Estratégico da SEAPEC, através 
do qual a EMATER-RIO estabeleceu metas, 
a l c an ç a n d o n í ve l  de  p r od u t i v i da de  
reconhecido por todos os dirigentes.
 Com um trabalho integrado, com ações 
compartilhadas e decisões tomadas em 
comum acordo, a Diretoria Executiva da 
EMATER-RIO fez a diferença em 2015.
 Além de toda a equipe técnica, a 
E MAT E R -R I O c o n t ou  c o m  u m a  ár ea  
administrativa cada vez mais empenhada em 
trabalhar para que a atividade fim da Empresa 
fosse exercida de forma ágil, eficiente e eficaz. 
 Os processos administrativos andaram 
em paralelo às prioridades técnicas, criando  
condições ideais para o sucesso dos objetivos. 
Os  bons resultados são, na verdade, conquista 
de todos os atores envolvidos nas atividades de 
assistência técnica e extensão rural.
 Em 2015, em cada área ou atividade da 
E m p r e s a   s e  f i z e r a m  p r e s e n t e s  a s  
metodologias da extensão rural e a filosofia do 

Programa Rio Rural. A EMATER-RIO exerceu um 
importante papel junto à população rural, 
atuando desde a infraestrutura, com o 
Programa Estradas da Produção, passando 
pelas questões de saneamento rural até a 
p o n t a ,  o u  s e j a ,  n o  s u c e s s o  d o s  
empreendimentos rurais, inclusive       com 
apoio à comercialização. 
 Em 2015, a EMATER-RIO atendeu a 
42.688 produtores, sendo 31.270 familiares e 
11.418 não familiares. Nos últimos três anos, a 
Empresa vem crescendo o número de 
atendimentos globais.
 São inúmeros os exemplos e os 
resultados sociais e econômicos. O Relatório de 
Atividades mostra um pouco do muito que a 
EMATER-RIO fez em 2015 em prol do 
desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do setor rural, com reflexos positivos 
para o setor urbano do Estado do Rio de 
Janeiro.

Toda a equipe da 
EMATER-RIO 
trabalhou com 
foco no 
desenvolvimento 
econômico, social 
e ambiental do 
campo
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Número de Produtores Atendidos

Ano Na Agricultura
Familiar

Na Agricultura
não Familiar

Total de
Produtores

2013 26.859 9.552 36.411

2014 29.877 10.964 40.841

2015 31.270 11.418 42.688
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Abrangência das Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural
Público Geral Assistido em 2015

Categoria Nº total Sem Repetição
Agricultor Familiar 31.270
Agricultor Comum 8.222
Representações e organizações rurais 3.196

Total Geral 42.688

Público Assistido por Programa Estadual em 2015
Programa Nº total de Atendimentos com Repetição

ATER COMUM A TODOS PROGRAMAS 15.117
Cereais e Outras Culturas 296
Crédito Fundiário 398
Cultivar Orgânico 409
Engenharia Rural 180
Estradas da Produção 1958
Florescer 206
Frutificar 1680
Multiplicar 388
Outras Criações 534
Prosperar 422
Rio Agroenergia 222
Rio Café 473
Rio Carne 1.326
Rio Floresta 406
Rio Horti 3.649
Rio Leite 7.226
Rio Peixe 509
Rio Rural 21.704
SOCIAIS 4.603
Total Geral 61.706
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 A EMATER-RIO possui  diretoria 
executiva composta pela Presidência e 
Diretorias de Administração e Técnica.  A 
Presidência vem se destacando pela presença 
efetiva nas tomadas de decisões não somente 
na área administrativa, mas também 
colaborando e apoiando as ações demandadas 
pela Diretoria Técnica, que atua no campo por 
meio das Coordenadorias de Operações e de 
Planejamento que, por sua vez, contam com 
cinco escritórios Regionais (Centro, Serrano, 
Sul, Norte e Noroeste) para o relacionamento 
direto com os respectivos escritórios locais.
 A Presidência, além das atribuições 
inerentes à função, é responsável pela 
supervisão das atividades da Coordenadoria de 
Engenharia Rural, que executa o Programa 
Estradas da Produção e outros serviços de 
infraestrutura rural, através dos sete Escritórios 
de Engenharia Rural. Esses escritórios estão 
instalados estrategicamente no Estado do Rio 
de Janeiro e atuam em microrregiões 
utilizando  suas patrulhas mecanizadas. 
 Já a Diretoria de Administração trabalha 
no suporte às ações do campo, através de três 
coordenadorias: Financeira, de Recursos 
Humanos e de Administração.  Es sas 
coordenadorias, apesar de seu centro físico ser 
dentro do Escritório Central, em Niterói, atuam 
totalmente voltadas para as equipes dos 
escritórios Regionais e Locais.
 Durante o ano de 2015, o papel da 
Diretoria de Administração foi fundamental 
para o alcance de objetivos e metas 

predeterminadas, seja na agilidade para a 
liberação de recursos para o campo, seja na 
eficiência do atendimento de demandas de 
órgãos públicos, na correta interpretação das 
necessidades de seus funcionários e ainda na 
administração da sede.
  Há dois anos, a Diretoria Executiva 
implantou a GDA - Grat i ficação por 
Desempenho de Atividade, que passou a levar 
em conta metas e objetivos para a concessão 
de abono financeiro (GDA). Nesse sentido, a 
atuação da equipe administrativa passou a ter 
fundamental importância, na medida em que 
buscou proporcionar as condições necessárias 
para execução das metas definidas no 
planejamento estratégico da Empresa.
 

O Programa Estradas da Produção é um dos 
mais importantes executados pela EMATER-RIO
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As coordenadorias da área administrativa, apesar 
de seu centro físico ser dentro do Escritório 

Central, em Niterói, atuam totalmente voltadas 
para as equipes dos escritórios Regionais e Locais.
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          Embora tenha sido encerrado em 
31/12/2013, o  convênio com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário com a EMATER-RIO 
ainda contribui para as ações de assistência 
técnica e extensão rural do Estado do Rio de 
Janeiro por meio dos bens adquiridos com os 
recursos do referido convênio.
 E q u i p a m e n t o s  d e  i n f o r m á t i c a  
instalados nos escritórios locais, veículos para o 
transporte dos técnicos dos escritórios às 
propriedades rurais, o veículo multimídia, 
utilizado em eventos com a presença de 
produtores, e as barracas de comercialização de 
produtos prosseguiram, no ano de 2015, em 
utilização, beneficiando  agricultores familiares 
do Estado.
        As 65 barracas padronizadas foram 
utilizadas em 57 eventos, permitindo a 
comercialização de diversos produtos, 
beneficiando diretamente 70 agricultores 
familiares.

Espaço do Agricultor

          Criado em 2012, o "Espaço do Agricultor 
Familiar" já registrou mais 20 mil acessos,.                  
proporcionando a disponibil idade de 
informações ao grande público. Através do site 
da EMATER-RIO, pode-se ter acesso, por 
exemplo, aos preços de mercado dos produtos 
agrícolas comercializados na CEASA-RJ, 
notícias do campo, a agenda do veículo 
multimídia e eventos programados pelos 

escritórios locais da Empresa em todo o Estado.
          Neste espaço também é possível enviar  
perguntas aos gerentes técnicos das áreas 
específicas e baixar publicações sobre temas 
diversos ligados à área agropecuária. Em 2015, 
técnicos da EMATER-RIO responderam a 263 
questionamentos enviados via Espaço do 
Agricultor.

Parcerias com o MDA para o fortalecimento da Agricultura Familiar no Estado

As barracas, adquiridas com recursos do 
convênio com o MDA, são utilizadas em 

diversas feiras de agricultores familiares. 
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 A EMATER RIO é a principal executora 
das ações do Programa de Desenvolvimento 
R u r a l  S u s t e n t á v e l  e m  M i c r o b a c i a s  
Hidrográficas ‒ Programa Rio Rural ‒ 
coordenado pela Superintendência de 
Desenvolvimento Sustentável ‒ SDS, da 
Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado  
do Rio de Janeiro‒ SEAPEC.
 Em continuidade ao cumprimento das 
metas estabelecidas pela SDS junto ao Banco 
Mundial, instituição financiadora do Programa, 
a EMATER alcançou, em 2015, a marca de 309 
MBH's trabalhadas, em diferentes fases da 
metodologia. Até o término do Programa serão 
beneficiadas 366 microbacias hidrográfica ‒ 
MBH's, em 72 municípios do Estado.
 Mediante o uso de metodologias 
participativas, com a colaboração dos 
membros das comunidades locais, em especial, 
daqueles que integram os 282 Comitês 
Gestores das Microbacias ‒ COGEM's já 
constituídos, os técnicos executores deram 
sequência à realização dos Diagnósticos Rurais 
Participativos (DRP's), identificando as 
q u e s t õ e s  a m b i e n t a i s ,  o s  e n t r a v e s  
socioeconômicos e  as potencialidades 
existentes nas microbacias, visando a 
elaboração dos Planos Executivos (PEM's), que 
direcionam ações sustentáveis incentivadas 
pelo Programa Rio Rural e, ao mesmo tempo, 
conferem embasamento na busca de apoio 
junto as instituições públicas e privadas, na 

resolução de demandas específicas nas 
diferentes áreas de interesse das comunidades 
trabalhadas.
 Desde o início do Programa já foram 
realizados 283 DRP's, dos quais 78 em 2015, e 
elaborados 268 PEM's, sendo que 73 no último 
ano. 
 Com base nas ações previstas nos 
Planos Executivos são elaborados os Planos 
Individuais de Desenvolvimento ‒ PID's, de 
cada unidade familiar, programando as 
práticas ambientais e econômicas a serem 
adotadas pelos beneficiários, com recursos não 
reembolsáveis incentivados pelo Programa.
 Neste sentido, somente no ano passado 
foram elaborados 5.333 PID's, com 14.709 
subprojetos, no valor total de R$ 27.148.984,63. 
Desde o início dos trabalhos já foram 
elaborados 9302 PID's, 24.958 subprojetos, no 
valor total de R$ 47.285.670,95.
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Preparo de solo com tração animal. Prática 
incentivada pelo Programa Rio Rural.
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«Programa está entre as dez iniciativas de 

sucesso em 2015,  apresentadas em 
publicação do Ministério da Agricultura»

 Em 2015, o Rio Rural ganhou destaque 
entre experiências sustentáveis no setor 
agrícola brasileiro. O programa da secretaria 
estadual de Agricultura e Pecuária foi uma das 
dez iniciativas selecionadas para a publicação 
Gestão Sustentável na Agricultura, do 
Ministério da Agricultura e Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). O livro tem como 

objetivo divulgar, no Brasil e no exterior, relatos 
de sucesso de gestão sustentável da produção 
agrícola, pecuária e florestal.
 Em sua terceira edição, produzida em 
três idiomas (português, espanhol e inglês), o 
livro apresenta experiências de instituições 
públicas e privadas que podem servir como 
referência gestão
sustentável no setor agropecuário.
 A publicação contribui para dar 
visibilidade a políticas públicas e projetos que 
têm em comum uma visão de longo prazo, 
diretamente relacionada à melhoria da 
qualidade de vida no campo e nas cidades.

Rio Rural se destaca entre experiências de gestão sustentável na Agricultura

Destaque
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 O relatório da ONU (Organização das 
Nações Unidas), divulgado na semana passada, 
que alertou para a necessidade de melhoria da 
gestão dos recursos hídricos no planeta, cita o 
programa Rio Rural, da Secretaria de 
Agricultura, como referência mundial. 
 O documento, produzido pela Unesco ( 
Agência das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura), indica risco de redução de 
até 40% das reservas de água no mundo se não 
forem priorizadas medidas de redução do 
desperdício e da poluição.
  Executado em parceria com o Banco 
Mundial, o Rio Rural vem incentivando 
agricultores familiares fluminenses na adoção 
de boas práticas agrícolas e de preservação 
ambiental. Mais de R$ 150 milhões já foram 
i n v es t i do s  e m  a ç õ es ,  b e n e f i c i a n d o  
comunidades rurais de 251 microbacias 
hidrográficas no estado.
  Projetos como proteção de nascentes, 

de áreas de recarga hídrica e de recuperação de 
matas ciliares, implantados em pequenas 
propriedades rurais, mostram na prática que a 
utilização sustentável dos recursos naturais é o 
caminho para o enfrentamento dos efeitos das 
mudanças c limáticas.  As práticas de 
conservação hídrica possibilitam melhor 
infiltração e retenção da água no solo. Muitos 
produtores apoiados pelo programa estão 
superando mais facilmente as consequências 
da longa estiagem no estado.
 Com a utilização de recursos do 
incentivo, os agricultores passam a adotar 
práticas, manejos e tecnologias mais racionais, 
intensificando a obtenção de resultados em 
áreas menores e liberando outras, que estavam 
em uso, para a preservação.
  O documento da ONU reconhece os 
esforços do Rio Rural para que os produtores 
sejam remunerados pelos serviços ambientais 
realizados em suas propriedades.

ONU destaca Rio Rural como referência em desenvolvimento sustentável

Destaque
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Infraestrutura e Meio Ambiente

Programa Rio Rural Projeto Infraestrutura e Meio Ambiente: resultados alcançados em 2015
Métodos de Extensão Rural Realizado Beneficiários

Assistidos
Visitas 639 1.535
Atendimentos no Escritório Local 298 229
Reuniões 107 865
Demonstração de Métodos 42 172
Capacitações 11 182

Total Geral 1097 2.983

Programa Rio Rural Projeto Infraestrutura e Meio Ambiente: resultados alcançados em 2015

Indicadores Ambientais Área (ha) Público em
Geral

Agricultura
Familiar

Conservação de Solo 2.334 207 124
Recuperação de Área de Recarga Hídrica 227 109 62
Proteção de Nascentes 123 296 144
Criação de RPPN 5 5 3
Recuperação de Mata Ciliar 17 26 13

Total Geral 2.706 643 346
Fonte: EMATER-RIO Sistema PCP Agrogeo 2015

Fonte: EMATER-RIO Sistema PCP Agrogeo 2015

 No que diz respeito aos trabalhos 
d e s e n v o l v i d o s  n a  E M A T E R - R I O  e m  
Infraestrutura e Meio Ambiente podemos 
verificar no quadro abaixo que o total de 

beneficiários atendidos foi 2.983 em relação ao 
público em geral e 1.698 aos agricultores 
familiares.

 A área total de abrangência alcançada 
com ações de ATER foi de 2.706 hectares. Na 
tabela abaixo estão relacionadas os dados dos 

indicadores ambientais que alcançaram 
resultados, por área em hectares, mais 
expressivos.

 Nos resultados apurados por área (em 
hectares), relacionados aos indicadores 
ambientais acima, pode-se destacar a prática 
de 2.334 hectares de conservação de solo para 
207 beneficiários, sendo 124 de agricultores 

familiares. Ressalta-se que, além destes, as 
áreas de recargas hídricas recuperadas da 
ordem de 227 hectares, provenientes de 109 
beneficiários em geral, sendo destes 62 foram 
de agricultores familiares.
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Infraestrutura e Meio Ambiente

 Com relação aos resultados de 829 
hectares para os indicadores econômicos, 
verificou-se 27 hectares de projetos de 
irrigação implantados por 23 beneficiários, 

sendo 11 de agricultores familiares e 48 
beneficiários foram orientados em preparo 
correto do solo numa área de 783 hectares de 
terras.

Programa Rio Rural Projeto Infraestrutura e Meio Ambiente: resultados alcançados em 2015

Indicadores Econômicos Área (ha) Público em
Geral

Agricultura
Familiar

Preparo de Solo para Plantio 783 48 28
Instalação de Sistema de Irrigação 27 23 11
Drenagem Agrícola 7 8 6
Uso de Cobertura Vegetal Morta/viva 12 19 12

Total Geral 829 98 57
Fonte: EMATER-RIO Sistema PCP Agrogeo 2015

 Outros indicadores econômicos onde 

verificou-se resultados significativos foram aqueles 

envolvidos com os trabalhos de adequação 

ambiental de estradas (229 km de estradas 

adequadas) e a implantação de sistemas de 

saneamento rural, 1.033 unidades instaladas. 

Nascente protegida através de isolamento 

por cercamento no município de São Gonçalo, 

microbacia hidrográfica do Rio da Aldeia

Vista da área de recarga hídrica protegida com 

incentivo do Rio Rural, na Microbacia Valão do 

Barro Preto - Itaocara.
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Programa Rio Rural Projeto Infraestrutura e Meio Ambiente: resultados alcançados em 2015

Indicadores Econômicos Resultados Público em
Geral

Agricultura
Familiar

Adequação Ambiental de Estrada 229 km 64 33
Saneamento Rural 1.031 ud 1.033 1.033
Construção de Açudes 295 ud 186 141
Construção de Barragens 3 ud 16 8
Desassoreamento de Canais 16 km 18 13
Poço Tubular Instalado 3 ud 4 3

Total Geral 1.321 1.231

Infraestrutura e Meio Ambiente

         Assinado em outubro de 2014, o 
Contrato nº 8000007690 entre FURNAS e a 
EMATER-RIO tem por objetivo a prestação de 
assistência técnica e extensão rural para as 
famílias reassentadas por FURNAS no Estado 
do Rio de Janeiro, em atendimento aos 
programas fundiários do Projeto Básico 
Ambiental (PBA) e das condicionantes 
ambientais do AHE - Simplício Queda Única. 
Estão sendo atendidas 26 famílias dos 
municípios de Três Rios, Sapucaia e Carmo. O 
contrato prevê a  utilização da metodologia 
do Programa Rio Rural.
        No ano de 2015, nos meses de janeiro a 
março, iniciaram as visitas para fazer o 
diagnóstico de cada família. Em maio e junho, 

foram elaborados os PID's (Planos Individuais 
de Desenvolvimento ) de cada família e, em 
setembro, ocorreu a licitação para a compra 
dos materiais necessários para a implantação 
dos PID's.

Fonte: EMATER-RIO Sistema PCP Agrogeo 2015

O produtor Roberto Nascimento dos 
Santos é um dos beneficiários do 

contrato da EMATER-RIO com Furnas

 Os recursos do Programa Rio Rural 
foram fundamentais na mitigação dos efeitos 
da estiagem na Região Noroeste do Estado 
permitindo a limpeza ou construção de açudes 
e barragens para uso na irrigação e 
dessedentação de animais, implantação de 
projetos de irrigação em pastagens e culturas, 
sobretudo atuar de forma preventiva mediante 
a  con ti nu idade n a  im pl an taç ão do s 
subprojetos de conservação de água e solo, tais 
como: proteção de nascentes, área de recarga, 

mata ciliares e implantação de projetos de 
RPPN´s ‒ Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, contribuindo com isso para minimizar 
os efeitos da forte estiagem que assolou a 
R e g i ã o .  T a m b é m  f o r a m  r e a l i z a d o s  
levantamentos e estudos técnicos para a 
perfuração de poços tubulares profundos e 
insta lação de reservatórios/redes de 
distribuição de água para o consumo humano 
nas microbacias que mais sofreram os efeitos 
da falta d'água.

CONTRATO EMATER-RIO X FURNAS - Metodologia do Programa Rio Rural
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 No âmbito do Programa Especial de 
Fomento Agropecuário e Tecnológico 
(PEFATE) o objetivo é o fomento da produ-
ção agropecuária do Estado do Rio de Jane-
iro por meio do aumento da oferta de tra-
balho e renda na área rural, com a presta-
ção de assistência técnica e abertura de 
linhas de financiamento a projetos que 
abranjam todas as atividades agropecuári-
as e agroindustriais desenvolvidas no terri-

tório fluminense. São beneficiários  produ-
tores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, e 
suas diversas formas de organização.
 No ano de 2015, foram aplicados, 
dentro do referido Programa, quase R$ 6 
milhões em recursos, beneficiando 216 pro-
dutores em 61 municípios do estado. O Progra-
ma Rio Genética foi o que liberou a maior parte 
dos recursos, 68% do total do valor contratado 
em 2015. 
 

Programas Nº de Municípios Nº de Produtores Valor R$
Rio Genética 36 135 4.084.400,00
Frutificar 10 25 758.988,83
Prosperar 06 09 435.990,10
Ovinos 05 06 534.499,95
Multiplicar 03 03 119.034,00
Cultivar Orgânico 01 01 42.975,48

Total 61 216 5.975.888,36

Frutificar: o Programa Especial de 
Fomento Agropecuário e Tecnológico 
(PEFATE) fornece assistência técnica e 
linha de financiamento
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  A SEAPEC criou o programa Rio 
Genética com o objetivo de promover o 
melhoramento genético dos rebanhos 
pecuários do Estado, democratizando o 
acesso à tecnologia genética e fazendo com 
que a qualidade e o resultado estejam ao 
alcance de todos. Entre os objetivos estão o 
aumento da produção e produtividade das 
explorações , geração de renda e trabalho e 
melhoria da qualidade de vida da população 
rural.
 O Programa Rio Genética está inserido 
dentro do PEFATE - Programa Especial de 
Fomento Agropecuário e Tecnológico e visa o 
financiamento de matrizes leiteiras e de corte 
de alto padrão genético com  condições 
facilitadas de pagamento. 
 Ao longo de 2015, foram realizadas 
quatro feiras chanceladas pelo Programa nos 
municípios de Barra Mansa, Cordeiro, 
I t a p e r u n a  e  M a c u c o ,  o n d e  f o r a m  
comercializados 899 animais por 145 
produtores de 38 municípios fluminenses, 
totalizando um montante de R$ 5.960.290,00.
 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 são juros de 2% ao ano, 
prazo de 5 anos para pagamento com 
carência de até 12 meses. 
 Os animais comercializados são 
previamente cadastrados pelo Grupo Gestor 
visando melhorar o padrão genético do 

rebanho do Estado do Rio de Janeiro.
 A  EMATER-RIO participa ativamente 
do Programa com a mobilização dos 
agricultores em condições de adquirir 
animais, com a seleção dos animais a serem 
adquiridos, com a reunião dos  documentos 
necessários, na assistência técnica relativa ao 
manejo dos animais adquiridos, bem como de 
todo o rebanho e na supervisão das 
propriedades, visando orientar o produtor de 
forma que o mesmo possa pagar o 
financiamento com tranquilidade.
 Beneficiário do Rio Genética, o 
produtor José Antônio Coelho Pires, de São 
José de Ubá, ressalta sua satisfação com os 
animais adquiridos em uma das feiras, 
resultando em melhoria do rebanho e 
aumento da produção de leite (de 40litros/dia 
e, após a aquisição das matrizes, 60litros/dia). 
 Outro aspecto destacado pelo 
agricultor foi a melhoria do plantel: as 12  
matrizes adquiridas transformaram-se hoje 
em 18, ou seja, as seis filhas das matrizes 
anteriormente adquiridas possuem uma 
genética superior. 

Feira Rio Genética ‒ maio/2015
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 De acordo com estudos técnicos, 
aqueles produtores de leite que apresentam 
maior capacidade gerencial administrativa e 
técnica conseguem melhorar o sistema  
produtivo de sua propriedade, obtendo bons 
resultados com sustentabilidade, melhorando 
sua condição de vida e de renda. Nos últimos 
anos, a produção nacional de leite e derivados, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, (IBGE ‒ 2011) vem tendo um 
acréscimo, bem como a cadeia produtiva de 
leite do Estado do Rio de Janeiro. 
 No agronegócio do Estado do Rio de 
Janeiro, também a produção de leite ocupa 
lugar de destaque na economia, estando 
presente na quase totalidade de seus 
municípios, gerando um grande número de 
empregos permanentes nos diversos setores 
da cadeia.
 Além disso, um grande percentual de 
agricultores familiares, 82%, é responsável pela 
produção leiteira do Estado, e, em sua grande 
maioria, com  menos de 100 litros dia.
 Todo estes fatores fazem com que 

políticas públicas para fomentar agricultores 
familiares e todo o agronegócio sejam 
implementadas pela Secretaria de Estado de 
Agricultura e Pecuária do Estado do Rio de 
Janeiro - SEAPEC, otimizando ações de ATER ‒ 
Assistência Técnica e Extensão Rural  através de 
sua empresa  vinculada‒ EMATER-RIO.
 

RIO GENÉTCA : Contratações em 2015

REGIÃO Nº MUNICÍIPIOS Nº BENEFICIÁRIOS Nº ANIMAIS VALOR – R$

Centro 2 2 13 74.700,00

Norte 6 21 100 652.430,00

Noroeste 9 63 307 2.111.650,00

Serrana 9 62 276 1.876.400,00

Sul 12 38 203 1.254.100,00

TOTAL 38 145 899 5.960.290,00

Fonte: Coordenação PEFATE

Os agricultores familiares são os maiores 
responsáveis pela produção de leite no RJ.



Relatório de Atividades - 2016
EMATER-RIO

22

 Paralelamente, a EMATER-RIO, em 
conjunto com universidades e com unidades 
de pesquisa, Embrapa Gado de Leite, trabalha 
para o incremento de tecnologias modernas no 
agronegócio do leite, sem esquecer aspectos 
como a sustentabilidade e danos ao meio 
ambiente.  
 O  t r a b a l h o  d e  m e l h o r a m e n t o  
nutricional do rebanho foi intensificado em 
Barra Mansa com incentivos à melhoria de 
pastagens e a adoção do pastejo rotacionado, 
além da implantação de quatro unidades 
demonstrativas de cana forrageira, na 
microbacia Alto Turvo, com o objetivo de  
distribuição de mudas para os demais 
produtores daquela localidade.

O processo de reestruturação da 
Cooperativa Agropecuária de Nossa Senhora 
do Amparo (Barra Mansa), organização 
centenária de produtores da região que há 
alguns anos vivia momentos de dificuldade e 
de grande risco dentro do mercado de 
produtos lácteos, também pode ser citado 
como uma ação relevante da extensão rural. 
 Após diagnóstico da cooperativa, foi 
possível a emissão de DAP Jurídica para a 
instituição, abrindo novas perspectivas de 
acesso a mercados institucionais, com 
melhores preços para seu produto, e novo 
fôlego para suas ações. 

P ara  at i ngi r  est e  m ercado,  a  
cooperativa, com apoio da EMATER-RIO, voltou 
a processar o leite em suas instalações 
recolocando no mercado a marca local, Garça 
Branca. Ao final do ano, em parceria com a 
Cooperativa de Barra Mansa, o envasamento 
do Leite Garça Branca passou a ser feito em 
caixas Tetra Pack. A cooperativa tem condições 

de aprovar suas propostas de atendimento à 
merenda escolar dos municípios da região em 
2016.

Outro trabalho importante foi o 
desenvolvido no município de Valença, na 
microbacia Coroas, com ações focadas no 
associativismo, organizando grupos para a 
compra coletiva de insumos e para a gestão das 
propriedades leiteiras, com foco na diminuição 
de custos, no aumento da renda e da qualidade 
de vida das famílias envolvidas. 

A introdução de tecnologias atuais e 
adequadas ambientalmente também são uma 
constante naquela microbacia, como o 
e x e m p l o  d o  t r a b a l h o  d e  t r a n s i ç ã o  
agroecológica no manejo sanitário dos 
rebanhos, utilizando a homeopatia na 
prevenção e controle de pragas e doenças que 
incidem sobre os animais. Esta ação é uma 
parceria entre a EMATER-RIO, cooperativa e 
laticínios do município. Seus resultados têm 
surpreendido técnicos e produtores, pois, em 
alguns casos, já houve a eliminação do uso de 
antibióticos e diminuição de forma drástica do 
custo de produção em unidades produtivas 
envolvidas.
 

Bovinocultura de leite e de corte

Sistema Silvipastoril Gado de Corte ‒ Pasto 
16 ha ‒ Rio das Flores
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 As ações de assistência técnica e 
ext en s ão ru ra l  t or na ram  v i ável  31 4  
contratações de crédito em 2015, totalizando 
financiamento para a atividade o valor total  
aproximado de R$ 11 milhões.  
 Um des taque é  o trabalho de 
reestruturação do rebanho existente na 
fazenda da EMATER-RIO, localizada em Italva, o 
qual tem apresentado excelentes resultados. 
Naquele local, estão instaladas unidades 
demonstrativas de manejo racional de 
pastagem, manejo de rebanho, manejo de 
resíduos da pecuária de leite (esterco) e 
controle leiteiro, utilizados com aquele 
objetivo. 
  Em seu segundo ano de implantação, o 
núcleo PO (puro de origem) da raça Guzerá já 
deu seus primeiros frutos. Em maio de 2015, em 
leilão público, foram comercializados, machos 
desmamados, resultado de nascimentos 
ocorridos em 2013 e em 2014,  frutos de 
inseminações. Também foram ofertados 

animais oriundos de descarte anual de 
mestiços girolando. 
 As novas fêmeas, geração 2013, já em 
idade reprodutiva, serão a base de produtos F1 
(fruto do cruzamento entre as raças Guzerá PO 
com Holandês PO) na formação de animais da 
raça Guzolando, a serem registrados e que vão 
fazer parte de um novo rebanho (matrizes 
leiteiras, adaptadas e resistentes as intempéries 
características das regiões Norte e Noroeste), o 
qual será oferecido a produtores de leite 
daquelas regiões. 
 Para a formação deste novo rebanho, o 
Rio Genética,  programa da  SEAPEC, vai fazer a 
doação de 100 doses de sêmen de touro 
provado da raça Holandesa, o mesmo utilizado 
no programa da Secretaria de IATF.
 Como resultado de todo esse processo, 
a EMATER-RIO está perto de obter o 
reconhecimento oficial como detentora de um 
rebanho de Guzerá Leiteiro. 

Bovinocultura de leite e de corte

O trabalho de reestruturação do rebanho 
existente na fazenda da EMATER-RIO tem 

apresentado excelentes resultados. Naquele 
local, estão instaladas unidades demonstrativas 

de manejo racional de pastagem, manejo de 
rebanho, manejo de resíduos da pecuária de 

leite (esterco) e controle leiteiro, utilizados com 
aquele objetivo.  Nos anos de 2014 e 2015, já 

foram registrados nascimentos de animais 
melhorados.                                
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 Dezenas de produ-
tores participaram do 
leilão de animais da raça 
guzerá e mestiços, promo-
vido pela EMATER-RIO no 
dia 30 de maio de 2015, no 
Centro de Comercialização 
de Animais da Agricultura 
Familiar, em Italva.
 Divididos em 29 
lotes, os animais ofereci-
dos foram integralmen-
te arrematados, geran-
do uma receita superior 
a R$ 100.000,00. O obje-
tivo do leilão foi adequar o número de animais 
existentes à capacidade de suporte da proprie-
dade.
 Não é a primeira vez que a EMATER-RIO 

vende parte de seu rebanho e 
com isso são oferecidos animais 
de qualidade da raça guzerá 
para pecuaristas interessados e, 
em consequência, melhoram-se 
as condições de apascentamen-
to daqueles que ficaram.
 O leilão reuniu produto-
res rurais de vários municípios 

das regiões Norte e Noroeste, 
além de técnicos da Empresa. 
Foram vendidos oito tourinhos 
guzerá PO para produtores de 
sete municípios diferentes, 
contribuindo para a melhoria 

do padrão genético do rebanho leiteiro daque-
las regiões. Destaque para a venda do tourinho 
guzerá Castelo, de dois anos de idade, vendido 
por R$ 5.000,00.

 O trabalho de ATER tornou viável 314 
cont ratações  de  crédi to em  2015 ,  
totalizando financiamento para a atividade o 
valor total aproximado de R$ 11 milhões. No 
quadro abaixo, estão descritos os principais 

resultados do trabalho da EMATER-RIO em 
bovinocultura leiteira em todo o Estado do  
Rio de Janeiro.

Resultados

Bovinocultura de leite e de corte

RESULTADOS DA BOVINOCULTURA LEITEIRA
Projeto Meta Beneficiários Assistidos

Bovinocultura Leiteira

Manejo da produção Pecuária 3.969
Educação Sanitária Animal 3.879
Alimento e Alimentação 1.410
Pastejo Rotacionado 610
Crédito Rural 1.594
Total de Atendimentos 11.462

Tourinho guzerá Castelo, de dois 
anos de idade, vendido por R$ 

5.000,00 no leilão da EMATER-RIO



Relatório de Atividades - 2016
EMATER-RIO

25

Bovinocultura de leite e de corte

Metodologias de ATER Realizadas na Bovinocultura Leiteira
Metodologias Nº Métodos Nº Produtores Atendidos

Campanha 24 182
Excursão 31 168
Concurso 11 88
Encontro 9 84
Demais Métodos complexos 17 131
Demonstração de Método 116 356
Reunião 108 711
Palestra 28 160
Demais métodos Grupais 19 63
Métodos Individuais 8.402 5.671

Total Geral 8.765 7.614

 Segundo o IBGE -Dados de 2006, no 
Estado do Rio de Janeiro, a bovinocultura de 
corte está presente em maior ou menor escala, 
em todos os municípios. A área ocupada com a 
atividade de leite e corte é de 5.159.448 km². 
 A topografia é diversificada, com 
planaltos e baixadas. Tendo em vista esta 
condição, assim como para a produção de leite,  
f azem -s e  n ec es s ár io s  i nve st i m en to s  
tecnológicos visando o crescimento das 
atividades no Estado, já que o mercado é 
promissor.  
 Apenas 1% do total do rebanho 

nacional, que representa, segundo o IBGE, 
2009, 2 milhões de cabeças, estão distribuídas 
nas cinco regiões do Estado do Rio de Janeiro. 
As maiores concentrações em número de 
animais são as regiões Norte e Noroeste.
 Nesta atividade, os agentes de ATER 
têm direcionado ações no melhoramento da 
produtividade, estimulando a utilização do 
cruzamento industrial, incentivando trabalhos 
de recuperação e formação de pastagem 
degradadas, suplementação a pasto na 
entressafra e no pastejo rotacionado. 

RESULTADOS DA BOVINOCULTURA DE CORTE
Projeto Meta Beneficiários Assistidos

Bovinocultura de Corte

Manejo da produção Pecuária 284
Educação Sanitária Animal 725
Alimento e Alimentação 107
Crédito Rural 135
Total de Atendimentos 1.251
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Bovinocultura de leite e de corte

Metodologias de ATER Realizadas na Bovinocultura de Corte

Metodologias Nº Métodos Nº Produtores
Atendidos

Métodos complexos (Campanha e excursão) 8 12
Métodos Grupais (Reunião, Palestra e Demonstração
de método)

14 66

Métodos Individuais (Visitas, contatos e
Demonstração individual)

961 834

Total Geral 983 912

Unidade demonstrativas de pastejo 
rotacionado implantada na Fazenda da 

EMATER-RIO em Italva



Relatório de Atividades - 2016
EMATER-RIO

27

 O Rio de Janeiro possui uma topografia 
de ondulada a montanhosa, com grande 
potencial para a criação de pequenos e médios 
animais e produção de artigos diferenciados 
tais como queijos nobres, ovos caipiras 
verdadeiros, carne de rãs, cortes nobres de 
ovinos/caprinos, camarão em viveiros de terra 
etc. 
 De acordo com diferentes especialistas, 
é inegável a qualidade dos produtos deste 
segmento. No entanto, a quantidade ainda não 
sé uficiente para atender toda a demanda, 
principalmente da população  localizada na 
área metropolitana. 
 A EMATER-RIO tem trabalhado para 
garantir que esses produtos estejam cada vez 

mais nas prateleiras dos supermercados, 
atendendo às necessidades dos consumidores 
e proporcionando renda ao produtor rural , 
interiorizando os recursos que circulam no 
Estado.
 O ovinocultor Luiz Francisco Menezes, 
do Sítio Solidão, em Miguel Pereira, é um 
exemplo. Por meio de financiamento 
concedido pelo PEFATE/ Rio Ovinos, o produtor 
investiu em sua produção, melhorou a 
qualidade de  seus queijos e, em 2015, ganhou o 
Concurso Maravilhas Gastronômicas do Rio de 
Janeiro com o queijo de ovelha «Serra da 
Estrela», concorrendo com vários outros 
produtos gastronômicos, mostrando que nessa 
área há produção de qualidade.

O PEFATE/Rio Ovinos permitiu que o ovinocultor 
Luiz Menezes fizesse obras no seu galpão para 
melhorar a produção. O investimento valeu a 

pena: Luiz ganhou o concurso Maravilhas 
Gastronômicas do Rio de Janeiro.

Desenvolvimento da Ovinocultura
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 Em virtude das às novas tecnologias 
introduzidas nos ranários e a maior interação de 
todos os produtores envolvidos na cadeia 
produtiva, a ranicultura tem obtido aumentos 
significativos de produtividade.  
 Durante 2015, foi implantado o Portal da 
Rede de Ranicultura que hoje está em fase de 
inclusão de dados de todos os atores presentes 
na cadeia produtiva: ranicultores, vendedores e 
compradores de rãs, técnicos em ranicultura no 
País e todos os demais interessados na 
atividade. O Projeto Ranicultura em Rede é uma 
realização da Embrapa em Parceria com a 
EMATER-RIO, Fiperj, UFPR, Instituto de pesca de 
São Paulo, Ranac, Coopercrãmma, FURG, 
EPAGRI, Universidade de Uberlândia e 
UNISSUAM. 
 Com recursos disponibilizados pela 
Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária, 

foram financiados diversos ranicultores em 
2015. Dentre eles, Glauco Almeida de Carvalho      
, proprietário do  Ranário Ranit, em Niterói,  
pretende promover  aumento de 32% na sua 
produção 
 A l é m  d i s s o ,  c o m  a p o i o  d o  
PEFATE/Prosperar, está sendo finalizado mais   
um abatedouro de rãs em Macaé. Agora, serão 
quatro em todo o Estado do Rio de Janeiro: 
Magé, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim e 
Macaé.
 A nova unidade, pertencente ao 
ranicultor Waldemir Riguetti Moreira, atenderá 
às regiões Norte e Noroeste do Estado, com 
capacidade de abater 300 Kg de rãs/semana,  
sendo 70% das rãs advindas do ranário do 
produtor.
 
 

Mais um abatedouro de rãs está 
sendo construído em Macaé.

O portal Ranicultura em Rede 
foi implantado em 2015.

O ranicultor Glauco   espera 
aumentar sua produção nesse ano. 

Desenvolvimento da Ranicultura
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 De acordo com dados de 2015, a 
piscicultura do Estado do Rio de Janeiro tem 
ampliado sua participação no mercado, 
principalmente com tilápia. O trabalho em 
parceria da EMATER-RIO com a FIPERJ culminou 
com o Seminário Estadual de Aquicultura 
Interior, em Angra dos Reis, nos dias 23 e 24 de 
setembro de 2015. Na ocasião, foram 
ministradas diversas palestras sobre o tema, 
com a participação de cerca de 70 pessoas 
interessadas na atividade. 
 Por intermédio do PEFATE/Multiplicar, 
fa Cooperativa Peixe-Sul contratou um 
financiamento no valor de R$ 60.000,00 para 
término da estruturação dos berçários, além da 
compra de ração e alevinos. O projeto teve por 
objetivo permitir que a Cooperativa  passasse a 
transformar os alevinos adquiridos em São 

Paulo e Muriaé em  juvenis, de forma a 
poderem ser colocados nos tanques-redes  no 
tamanho adequado, impedindo a fuga.
 Merece destaque a campanha de 
incentivo à piscicultura repassada pelo 
Escritório Local da EMATER-RIO de Porciúncula, 
em parceria com a Secretaria Municipal de 
Agricultura, com o intuito de demonstrar a 
importância do peixe no cardápio alimentar, 
orientar sobre a implantação de projetos de 
piscicultura familiar e organização dos 
produtores para facilitar a comercialização dos 
excedentes de pescados. Foram feitas visitas, 
reuniões, demonstrações de métodos e 
distribuição de alevinos para pequenos 
agricultores com tanques de criação de peixe.  

RESULTADOS DO PROGRAMA MULTIPLICAR
Projeto Meta Beneficiários Assistidos

Piscicultura

Manejo da Piscicultura 424
Educação Sanitária Animal 34
Crédito Rural e PEFATE 55

Total de Beneficiários Assistidos 513
Ranicultura Total de Beneficiários Assistidos 12

Total Beneficiários Assistidos Programa Multiplicar 525

Durante a campanha de incentivo à 
piscicultura, foram distribuídos 

alevinos para pequenos agricultores 
com tanques de criação de peixe. 

Fonte: EMATER-RIO – Sistema PCP – 2015
*Público assistido com repetição

Desenvolvimento da Piscicultura



Relatório de Atividades - 2016
EMATER-RIO

30

A criação do camarão Vanamei, em 
Aperibé, pretende competir com o 

produtor que vem da Região Nordeste.

Criação de camarão Vanamei em estufa.

 Outro destaque dentro do Programa  
Multiplicar é o projeto de carcinocultura em 
Aperibé, Região Noroeste do Rio de Janeiro. 
 Financiado pelo Programa em 2013, 
o projeto, pioneiro no RJ, trata da criação do 
camarão Vanamei, criado em cativeiro em 
água  salgada .
 A competividade do projeto vem da 
redução dos custos de transporte do 
produto, visto que 95% do camarão 
consumido no Estado é oriundo da Região 
Nordeste do País.

 A l ém  d i s s o ,  o  p ro j et o v em  
repassando tecnologias, formando 
parcerias com outros produtores, a fim de 
aumentar o número de criadores, facilitar 
compra de insumos ( principalmente as pós-
larvas ) e aumentar a produção.
 N es t e  s en t i do ,  es t ão  s en do 
elaborados contratos com produtores de 
Bom Jesus do Itabapoana, Itaguaí e 
Quissamã.  Atualmente, o projeto produz 
300 Kg de camarão por semana, vendido no 
local a R$ 35,00/Kg. 

Desenvolvimento da Carcinocultura
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             Buscando viabilizar uma produção mais 
limpa no segmento, A EMATER RIO tem 
promovido capacitações e obtido resultados 
expressivos na diminuição da utilização de 
agroquímicos bem como na transição de 
fruticultores para produção orgânica. Esse 
sistema além de evitar a poluição do meio 
ambiente tem um retorno econômico 
superior ao cultivo convencional traduzindo 
na sustentabilidade econômica, social e 
ambiental.  Em 2015 foram capacitados 
diretamente 138 produtores atingindo um 
universo de 6500 pessoas em utilização de 
insumos orgânicos.  Na mesma linha de 
produção 277 produtores utilizaram controle 

alternativo (sem utilização de agrotóxicos) em 
uma área de 660 hectares e outros 124 
fruticultores aplicaram métodos integrados 
de controle de praga em 271 hectares. 
 Resultados esses que demonstram que 
a produção de frutas no Estado caminha para 
um sistema de produção limpo e saudável 
gerando qualidade de vida na zona rural bem 
como qual idade de produto para o 
c on s um i dor  f l u mi n en s e .  Ta l  fa to  é  
comprovado pela expansão da área de 
transição para agricultura orgânica que no 
último ano, acompanhado pela EMATER RIO, 
atingiu o montante de 145 hectares.

Fruticultura: Resultados alcançados 2015

Metas
Nº de

Beneficiários
Dimensão

Unidade de
Medida

Quantidade

Capacitação em Manejo de Agroecossistemas 78 pes 616
Capacitação em enxertia/poda 28 pes 396
Capacitação em insumos orgânicos 138 ha 6450
Controle Fitossanitário Alternativo 277 ha 660
Manejo Integrado de Pragas 124 ha 271
Transição Agricultura Orgânica 11 ha 145
Manejo e Conservação de Solo e água 114 ha 134
Manejo de Irrigação 20 ha 35,5
Tratos Culturais 272 ha 972
Diversificação de Culturas 85 ha 115
Mudas Melhoradas 241 un 38.500
Crédito Rural 73 Mil R$ 1.596.734,00

Total Geral 1461

Métodos de ATER em Fruticultura: resultados alcançados em 2015
Métodos de Extensão Rural Nº de Métodos Público Assistido

Excursão 10 52
Demonstração de Resultados 2 20
Demonstração de Métodos 32 67
Reunião 19 167
Palestra 2 45
Métodos Individuais 1.249 1.054
Total Geral 1.314 1.405

Desenvolvimento da Fruticultura
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 A produção mundial de frutas gira em 
torno de 800 milhões de toneladas. A 
fruticultura brasileira atualmente ocupa a 3ª 
colocação no ranking dessa produção, 
perdendo apenas para a China e a Índia. Com 
um volume acima de 40 milhões de toneladas e 
um consumo per capita em torno de 40 quilos 
por pessoa, o setor tem ainda espaço para 
crescer, gerando emprego e receitas para o  
país.
           O Estado do Rio de Janeiro, por possuir o 
segundo maior mercado consumidor, tem 
forte apelo para o desenvolvimento da 
fruticultura, visto que a maior parte das frutas 
consumidas no Estado vem de outras unidades 
da federação. 
  Atualmente, o RJ possui uma área de, 
aproximadamente, 33.000 hectares utilizada 
com fruticultura, produção  em torno de 
515.000 toneladas e faturamento de R$ 
550.000.000. A fruticultura tem se expandindo 
no Estado mesmo com a presença de 
problemas climáticos como a seca de 
2014/2015. Isso se deve em grande parte pelo 
apoio creditício que viabilizou o montante de 
R$ 1600.000,00 para 73 produtores, por meio 

do  Crédito Rural. 
 O Frutificar, programa, coordenado 
pela Secretaria Estadual de Agricultura e 
Pecuária e implantado em 2000, também tem 
c o n t r i b u í d o  d e  f o r m a  e f e t i v a  n o  
desenvolvimento da atividade ao fomentar o 
segmento através da implantação de técnicas 
que, além de aumentar a produtividade, tem 
levado à sustentabilidade dos sistemas 
produtivos.  Em 2015, o programa financiou 25 
produtores no valor total de R$ 758.988,00.
 A  EMATER-RIO capacitou em 2015 mais 
de 100 produtores, atingindo um universo de 
aproximadamente 1000 pessoas na atividade . 
 Com essas capacitações, o produtor 
fluminense adquiriu conhecimentos para 
implantar seus pomares e atingir melhor 
produtividade e qualidade em seus produtos, 
alcançando assim melhores preços.
 Destaque especial deve ser dado ao 
acompanhamento dos técnicos às associações 
de produtores na venda para o mercado de 
compra institucional (PNAE E PAA). Nesse tipo 
de comercialização, os fruticultores obtiveram 
preços em torno de 30% superiores ao 
mercado de atacado convencional.

Dia Especial de viticultura ‒ 
técnicas de plantio e manejo 

da cultura ‒ São Fidélis e  
excursão sobre caqui a Mogi 
Mirim ‒ SP, um intercâmbio 

técnico com a CATI-SP 

Desenvolvimento da Fruticultura
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            No final do ano de 2014, o Brasil foi 
assolado por uma seca rigorosa. O Estado do 
Rio de Janeiro sofreu da mesma forma que as 
outras unidades da federação. No setor de 
fruticultura, houve perda de produção e gran-
des prejuízos para toda a cadeia.
 A EMATER-RIO  percebeu a importância 
da orientação e implantação de técnicas que 
visassem o incremento do recurso hídrico, 
assim como a economia de água nos sistemas 
de produção.
 Nesse sentido, a Empresa atendeu 114 
produtores em uma área de 134 hectares em 
manejo e conservação de água e solo, 272 
produtores em uma área de 972 hectares no 
que se refere a tratos culturais e 20 produtores  
em manejo da irrigação. 
 Destaque para Dia de Campo realizado 
pelo escritório da EMATER‒RIO de Três Rios em 
parceria com o escritório de Petrópolis, no qual 
foram aplicadas metodologias sobre manejo 
de irrigação na cultura dos citros para 65 agri-
cultores, que passaram a disseminar técnicas 
de adequado uso do recurso hídrico.  
Essa metodologia, junto com as  demais orien-
tações técnicas, possibilitou a melhor utiliza-
ção da água, viabilizando novas áreas de pro-
dução e colaborando para a menor perda de 
volume na época de estiagem.
          A cadeia da fruticultura possui uma con-
centração em alguns produtos como banana, 
citros,  abacaxi e coco. Entretanto, é um seg-
mento em que existe um grande número de 
espécies que já são exploradas e consolidadas 
em outros Estados com ótimos retornos pro-
dutivos e financeiros.
 Em virtude dessa realidade, a EMATER 
RIO desenvolve um trabalho de diversificação 

da produção com mudas melhoradas, o qual 
tem obtido grandes avanços. 
 Atenção para o trabalho desenvolvido 
em parceria da EMATER RIO com a PESAGRO 
RIO, utilizando recursos da FAPERJ, no qual 
estão sendo testadas/introduzidas em 10 
municípios cerca de 20 espécies diferentes de 
frutas em 40 unidades de produção. Com isso 
pretende-se melhorar a qualidade dos poma-
res, diversificar a oferta de frutas e, emconse-
quência, aumentar a remuneração dos produ-
tores. 
 Ao todo, no ano de 2015, foram atendi-
dos 85 produtores em uma área de 115 hecta-
res visando a diversificação de culturas. Outra 
ação de destaque foi a distribuição de 40.000 
mudas melhoradas para mais de 240 produto-
res, objetivando a melhoria dos pomares.
        As políticas implantadas para o setor, as 
perspectivas favoráveis de mercado, a tecnifi-
cação, diversificação e manejo sustentável do 
segmento, tem como consequência aumenta-
do a sua consolidação e importância no setor 
primário da economia estadual. Geradora de 
emprego e renda, a fruticultura fluminense 
desponta como opção de investimentos e 
desenvolvimento do interior do Estado.

Distribuição de mudas  projeto FAPERJ ‒ EMATER 
RIO/PESAGRO-RIO- DIVERSIFICAÇÃO- Duas Barras

Desenvolvimento da Fruticultura
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 Em todo o mundo, a floricultura tem 
demonstrado ser uma das atividades do agro-
negócio com boas taxas  de desenvolvimento 
em área e faturamento.   Com um 
mercado crescente, o setor hoje movimenta 
valores superiores a U$ 60 bilhões e ocupa 
uma área em torno de 200 mil hectares. Carac-
terizado por ser uma 
cadeia de  alto valor 
agregado dentro do 
agronegócio, o setor 
é conduzido por 
pequenos e médios 
produtores em 98% 
das propriedades,  
ten do p rodu ção 
i n i n t e r r u p t a  a o  
longo do ano. 
 A atividade 
n o  B r a s i l  t e m  
demonstrado atrati-
vidade devido à 
maior participação do brasileiro no consumo 
de flores , principalmente no Estado de São 
Paulo, chegando atingir valores em torno de 
R$ 45,00 per capita  (OCESP, 2015). Esse consu-
mo tem como reflexo direto o aumento da 
produção e do número de produtores. 
 Dados estimados pelo IBRAFLOR (Insti-
tuto Brasileiro de Floricultura) relatam que 
atualmente o país detém uma área de 14.992 
hectares com cerca de 8250 produtores e 
faturamento anual na casa dos R$ 6 bilhões.  
 O Rio de Janeiro, segundo maior Esta-

do produtor no segmento, vem contribuindo 
de forma efetiva para o desenvolvimento da 
cadeia em nível nacional. Com um consumo 
em torno de R$ 38,00/per capita (OCESP, 
2015),  a atividade se consolida a cada ano, 
possuindo atualmente 1074 produtores, com 
exploração de uma área em torno de 856 

hectares distri-
buídos em 56 
municípios. 
 Por suas condi-
ções climáticas, o 
Estado do Rio de 
Janeiro tem a 
p r o d u ç ã o  d e  
flores em quase 
todo seu territó-
rio sendo dividi-
da principalmen-
te em dois polos 
de produção. A 
região Serrana é 

responsável pela produção de flores e plantas 
ornamentais de clima temperado, como as 
rosas, crisântemos, alstromélias, gérberas, 
entre outras. Na região Metropolitana, nota-
damente nas cidades do Rio de Janeiro e 
Itaboraí, desenvolve-se o cultivo de flores 
tropicais e plantas para paisagismo. A presen-
te configuração da produção  permite pratica-
mente a autossuficiência no fornecimento dos 
produtos da floricultura no Estado.

Desenvolvimento da Floricultura
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 O programa Florescer, instituído em 
2005 pela Secretaria de Agricultura e Pecuária, 
tem apoiado o desenvolvimento da atividade 
no Estado, por meio de apoio ao crédito e à 
capacitação. Considerado o único a apoiar a 
floricultura no país, o Florescer tem sido 
modelo para outros Estados elaborarem 
políticas de desenvolvimento do setor. Desde 
sua criação, o programa alocou recursos no 
valor de R$ 1.624.018,03 em 41 contratos, os 
quais têm sido utilizados como modelos de 
exploração da atividade, levando em 
consideração a eficiência tecnológica, bem 
como a sustentabilidade do sistema de 
produção.
       A EMATER-RIO, através de suas unidades 
locais, tem apoiado os floricultores do Rio de 
Janeiro. No ano de 2015, foram capacitados 84 
produtores em manejo da atividade, 
beneficiando o universo de 812 pessoas no 
sentido de desenvolver o segmento de forma 
econômica e sustentável.
 A Empresa utiliza metodologias de 
extensão como cursos, excursões, dias de 
campo e visitas técnicas para consolidar essa 
capacitação, promovendo ao produtor 
segurança na utilização das técnicas para 
melhor condução de seus empreendimentos.
 A floricultura é uma das atividades do 
setor primário com maior utilização de insumos 
e, por isso, necessita de apoio técnico não 

somente para otimizar os recursos materiais, 
como para evitar desequilíbrios ambientais.
 No ano de 2015, técnicos da extensão 
rural propiciaram o atendimento e a produção 
com manejo adequado de solo e água, 
irrigação tecnicamente acompanhada e a 
utilização de insumos alternativos em uma área 
de ,  ap r ox i m ad am e n t e ,  5 5  h e c t ar es ,  
beneficiando diretamente 43 produtores. Esse 
apoio tem maior importância tendo em vista 
que no ano de 2014 verificou-se uma redução 
de área plantada por conta da seca que assolou 
o Estado. 
 O resultado do trabalho da EMATER-RIO 
mostrou uma melhor utilização/conservação 
d e  á g u a  e  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  a  
sustentabilidade do sistema de produção de 
forma limpa com a menor utilização de 
agroquímicos. 
         O atual desenvolvimento do setor não 
poderia ser feito sem o apoio ao crédito das 
linhas que atendem à floricultura. 
 Foram elaborados e acompanhados 
pela EMATER-RIO projetos de crédito rural para 
1 5  p r o d u t o r e s  q u e  r e c e b e r a m  
aproximadamente  R$ 800.00,00 para 
investirem em unidades produtivas em custeio 
e investimento, confirmando a atratividade da 
floricultura como opção de negócios na 
economia fluminense.

Métodos de ATER em Floricultura: resultados alcançados em 2015
Métodos de Extensão Rural Nº de Métodos Público Assistido

Métodos Grupais (Demonstração de método,
reunião e Palestra) 6 27

Métodos Individuais (Visitas, contatos e
Demonstração individual)

148 121

Total Geral 154 148

Desenvolvimento da Floricultura
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 O setor atualmente se encontra com 
alto nível de organização da base produtiva, 
possuindo 16 organizações de produtores, 
tendo, inclusive, obtido pelo INPI (Instituto 
Nacional do Patrimônio Intelectual) a MARCA 
COLETIVA para a AFLORALTA (Associação de 
Produtores de Flores de Vargem Alta). Esta 
distinção a coloca como referência nacional na 
produção de flores no Brasil, demonstrando 
mais uma vez a importância do Estado do Rio 

de Janeiro nesse segmento em nível nacional. 
 A EMATER-RIO, através das suas ações e 
com a execução do programa FLORESCER, tem 
contribuído de forma efet iva para o 
desenvolvimento do segmento no Estado, 
criando oportunidade para os produtores 
fluminenses  na geração de emprego e renda 
de forma associativa, competitiva e sustentável  
tornando noss o Estado at rat i vo aos 
investimentos no setor.

Floricultura: Resultados alcançados 2015

Metas
Nº de

Beneficiários
Dimensão

Unidade de
Medida

Quantidade

Manejo e Conservação de Solo e água 19 ha 34
Capacitação em Manejo de Agroecossistemas 84 pes 812
Controle Fitossanitário Alternativo 18 ha 12,7
Irrigação 6 ha 4,5
Crédito Rural – Pronaf e demais 15 Mil R$ 776.969,33

Total Geral 1461

Produtor de Miguel Pereira 
acompanhado em pós- colheita 

pela EMATER-RIO

Desenvolvimento da Floricultura
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 A floricultura é uma das atividades do 
setor primário com maior utilização de insumos 
e, por isso, necessita de apoio técnico não 
somente para otimizar esses recursos materiais, 
como para evitar desequilíbrios ambientais. 
 No ano de 2015, os técnicos da EMATER- 
RIO prestaram assistência técnica a 43 
produtores de flores na área de manejo 
adequado de solo e água,  i rr igação 
tecnicamente acompanhada e  utilização de 
insumos alternativos em uma área de, 

aproximadamente, 55 hectares. 
 Esse apoio se reveste de maior 
importância tendo em vista que no ano de 2014 
verificou-se uma redução de área plantada por 
conta da seca que assolou nosso Estado. O 
referido trabalho evidenciou uma melhor 
u t i l i z a ç ã o / c o n s e r v a ç ã o  d e  á g u a  e ,  
consequentemente, a sustentabilidade do 
sistema de produção,  com a menor utilização 
de agroquímicos. 
         

José Manuel Lage e 
Eduardo Ferreira Lage, 

produtores de Nova 
Friburgo apoiados pelo 
Programa FLORESCER

Desenvolvimento da Floricultura
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 As atividades relacionadas ao incentivo 
da agroindústria, artesanato e turismo rural 
estão incluídas no Programa Social de Geração 
de Emprego e Renda na Atividade Rural - 
Prosperar, coordenado pela Secretaria de 
Agricultura e Pecuária e executado pela 
EMATER-RIO.
 O principal objetivo do Prosperar é 
promover o fortalecimento das  agroindústrias,   
que utilizam matéria-prima oriunda da 
agropecuária de base familiar no Estado. Por 
meio delas, inserem-se o pequeno produtor e o 
pescador artesanal 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 
tratam 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 
r ede ,  c ap a ci t a ç ão  d e pr o du t or es  em 
processamento e gestão do empreendimento 
e inserção das propriedades nos circuitos de 
turismo rural.
 O  p r o g r a m a  f i n a n c i o u , 
aproximadamente, R$ 6.600.000,00 para 
adequação desses empreendimentos, o que 
possibilitou a legalização sanitária e tributária 
de mais de 250 agroindústrias no Estado, 

fomentando a integração dessa atividade nos 
circuitos de turismo rural.
 O Programa Prosperar também busca 
organizar ações visando o desenvolvimento 
das agroindústrias e oferecer melhorias na 
qualidade de vida dos produtores do Estado do 
Rio de Janeiro. A atividade agroindustrial serve 
de base para outros segmentos como o turismo 
rural e o artesanato. 
 

Agroindústria Rancho São Francisco de 
Paula ‒Teresópolis 
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 A EMATER-RIO vem dando ênfase na 
capacitação dos agricultores e suas famílias, 
e s t r u t u r a ç ã o  e  r e e s t r u t u r a ç ã o  d a s 
agroindústrias familiares de pequeno porte 
para se adequarem às necessidades de 
mercado, além de os produtos atenderem às 
normas higiênicas sanitárias.  Outro benefício 
social gerado pelo empreendimento é a 
m el h or i a  da  qua l i da de do s  p ro dut os 
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 agrop ecu ár i a  v i ve  um  p roc es so  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. 
 C o m o  e x e m p l o ,  e m  P a p u c a i a , 
Cachoeiras de Macacu, a agroindústria Coco 
Legal já possui 45 empregados em suas novas 
instalações. Em Teresópolis, o Rancho São 
Francisco já conta com 85 empregados com a 
ampliação de uma nova linha de produção e 
processamento de vegetais minimamente 
processados orgânicos.
 Em Rio das Flores, o projeto financiado 
pelo programa da Cachaça Werneck tem 
obtido sucesso inegável, participando em 2015 
de vários eventos para expor seu produto e 
conquistar novos mercados:  a participação em 
um dos maiores eventos de hotelaria e 
gastronomia do mundo, Salon International de 
l a  R est aurat i on ,  de  I 'H ôte l ler i e  et  de 
I'Alimentation.,  evento esse já consagrado na 
Europa, e que aconteceu pela primeira vez no 
Rio de Janeiro; participação na Europa do Bar 
Convent Berlin que, em conjunto com outros 

produtores do Brasi,l mostrou seus produtos ao 
público daquele continente. 
 Ainda em Rio das Flores foi implantada 
agroindústria de beneficiamento de pescado, 
projeto esse financiado pelo Prosperar com 
formalização sanitária aprovada pelo SIE -RJ e 
licença ambiental emitida pelo INEA. A 
agroindústria processa tilápias produzidas em 
sua propriedade e de produtores da região.
 Em Paraíba do Sul foram realizados dois 
eventos com intuito de orientar produtores 
sobre normas de processamento e exigências 
legais e sanitárias para funcionamento:1º 
Encontro de Agroindústrias de Laticínios e de 
Sebollas e Encontro Técnico de Produtores de 
Cachaça do Centro Sul, esse último em parceria 
com o SEBRAE.
 

Agroindústria Coco Legal- Papucaia ‒ 
Cachoeiras de Macacu 
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 Em 2015, o programa Prosperar 
financiou mais nove projetos de agroindústria, 
no valor R$ 465.990,00, totalizando, nos últimos 
1 0  a n os ,  1 5 0  em pr ee n di m e n t os  c om 
financiamentos no valor de mais de R$ 
6.516.760,00 com recursos do Estado.
 A atividade agroindustrial está presente 
em todos os municípios do Estado e já se 
consolidou como excelente alternativa para 
a g r e g a ç ã o  d e  v a l o r  a o s  p r o d u t o s 
agropecuários e para acesso a novos e mais 
rentáveis mercados.
 As agroindústrias têm se firmado no 
cenár io  estadual ,  ofertando produtos 
diferenciados, com sabor típico, sem adição de 
conservantes, potencializando e consolidando 
a cadeia produtiva da agroindústria familiar.  

Isso demonstra que o trabalho em parceria, 
através das organizações, tem melhorado o 
escoamento da produção, reduzindo custo na 
compra de insumos e comercialização coletiva.
 A participação das agroindústrias em 
eventos como Rio Gastronomia, Feira da 
Providência, Green Rio e várias feiras da 
agricultura familiar tem possibilitado uma 
grande valorização dos produtos e, com as 
rodadas de negócios, tem ocasionado o 
aumento da comercialização com grandes 
redes de supermercados com tratamento 
diferenciado, como por exemplo o Wal Mart, 
através do Clube dos Produtores e várias redes 
de restaurantes, exemplo o Spoleto, entre 
outros.

Prosperar: Contratações Realizadas em 2015

Município Nº
Produtores

Valor (R$)

Macaé 2 62.850,10
Paraty 1 98.950,00

Petrópolis 2 78.740,00
Rio Claro 2 80.000,00
Tanguá 1 50.000,00

Teresópolis 1 95.450,00
TOTAL 9 465.990,10

Evento Rio Gastronomia 2015     
Evento Feira da Providência 2015
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 Importante ressaltar a ampliação de um 
novo canal de comercialização (compras 
institucionais através do Estado, Prefeituras, 
PAA e PNAE) possibilitando que vários 
produtores e suas organizações ampliassem a 
comercialização de seus produtos processados.  
Exempl os:  COOPASS (Cooperat i va dos 
produtores da Agricultura Familiar do Norte 
Fluminense, iogurte da Fazenda Boa Fé em 
Santa Maria Madalena - RJ, doces e geléias da 

agroindústria familiar Mistura Fina em Lumiar ‒ 
Nova Friburgo ‒ RJ, ambos associados à 
APRORIO ( Associação dos Produtores 
Agroindustriais do estado do Rio de Janeiro), 
entre outros.
 O quadro a seguir demonstra as ações 
realizadas pelo serviço de ATER no estado 
através da EMATER-RIO durante o ano de 2015, 
em busca do desenvolvimento da agroindústria 
fluminense.

RESULTADOS DO PROGRAMA PROPSERAR: Agroindústria e Turismo Rural Agroecológico em
2015

Metas Beneficiários Assistidos
Manejo da Produção Agroindustrial 271
Capacitação em Agroindústria 80
Educação Sanitária Agroindustrial 20
Crédito Rural e PEFATE 141
Adequação da Propriedade Rural ao Turismo Ecológico 31
Implantação de Circuitos Turismo Rural Agricultura Familiar 16

Total de atendimentos em Agroindústria 559

Metodologias de ATER Realizadas no Programa PROSPERAR: Agroindústria e Turismo Rural
Agroecológico em 2015

Metodologias Nº Métodos Beneficiários Assistidos
Métodos Complexos (Encontro e Excursão) 6 43
Métodos Grupais (Demonstração de
método, reunião e grupo de trabalho) 21 129

Métodos Individuais (Visitas, contatos e
Demonstração individual) 289 239

Total Geral 316 411
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 O Estado do Rio de Janeiro possui 
rea l i dades  mun ici pa is  v ar iadas  com o 
topografia, micro clima, tradição cultural, 
artesanato, agroindústria e gastronomia, além 
da agropecuária variada.
 A EMATER-RIO, em sua missão de 
contribuir para disponibilizar soluções que 
satisfaçam o produtor rural, seu principal e 
mais importante cliente, entende que a 
atividade “Turismo no Meio Rural” é mais uma 
alternativa de renda e preservação do meio 
ambiente e da cultura local.
 O turismo rural é o resultado da 
associação entre as atividades turísticas e  
agropecuárias, com agregação de valor aos 
produtos,  bens e serviços que geram 
alternativa de renda e valorização do homem 
do campo e da realidade rural. Diante deste 
panorama, vários municípios já se engajaram 
a o  P N M T  ( P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e 
M u n i c i p a l i z aç ão  d o  T u r i s m o )  e  ve m 
desenvolvendo várias ações.
 Os escritórios locais da EMATER-RIO 
vêm ajustando suas ações com o objetivo de 

apoiar os diversos segmentos das atividades 
agropecuárias voltadas para a oferta ao 
turismo rural, considerando sempre muito 
importante a preservação do meio ambiente, 
agroindústria local, a cultura, a orientação 
técnica para introdução e ou melhoramento 
nos atrativos para o turismo como pesque-
pague, paisagismo, leite ao pé da vaca, colhe e 
pague, passeios orientados, recepção e 
hospedagem, hortas 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 
rea l iz ar  u m det a lh ado pl an ejam en to 
antecipado para melhor organizar e executar o 
evento.

Festa do morango, em  Nova Friburgo Agroindústria de geléias Dona Flor
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  É possível observar que a produção 
familiar e a produção associada ao turismo 
possuem íntima ligação, uma vez que a 
produção associada ao turismo visa justamente 
incentivar as famílias em áreas rurais a fomentar 
suas rendas por meio da associação dos 
produtos ao turismo desenvolvido no local.   
Esse fomento da renda se dá por meio da 
produção familiar que comumente resulta em 
diversos produtos oriundos do trabalho 
agrícola e artesanal.
 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. Nesse 
sentido, observa-se que os 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.
 Destacam-se os municípios da Região 
Serrana, Petrópolis, com o caminho do Brejal e 
os produtos orgânicos, Nova Friburgo, com o 
circuito Sabor Mury e visitas ao capril  Rancho 
Grande. Praticamente todos o municípios do 
Estado já participam do calendário das 
caminhadas da natureza, organizadas pela 
entidade ANDA BRASIL, que não é competitiva e 
sim contemplativa, visando a observação da 
fauna e flora, visita a locais históricos, a 
agroindústrias famil iares, 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.

Capril Rancho Grande, local de visitas dentro do turismo rural
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     A agricultura orgânica é um sistema de 
produção no qual se utilizam insumos e 
tecnologias pouco agressivas ao meio 
ambiente, sem agrotóxicos e fertilizantes 
químicos, reduzindo substancialmente os 
riscos de intoxicação e contaminação. 
     Esta antiga tecnologia de produção se 
mostra mais atual e premente do que nunca, 
tendo em vista o alto nível de degradação 
oriundo dos sistemas convencionais de 
produção. Nos últimos anos, verificou-se o 
desenvolvimento deste sistema de produção 
principalmente pela maior conscientização 
dos consumidores que, ao demandarem 

produtos saudáveis, abrem mercados para 
produtos advindos da agricultura orgânica.
     Nos últimos anos, foi registrado um 
aumento em torno de 30 a 40% no número de 
produtores orgânicos no Estado do Rio de 
Janeiro, o que evidencia a necessidade de 
maior aporte de apoio tecnológico e creditício 
p a r a  o  a c o m p a n h a m e n t o  d o 
d es e n v o l v i m e n t o .  N o  M i n i s t é r i o  da 
Agricultura, encontram-se cadastrados 474 
produtores orgânicos, distribuídos em 47 
municípios concentrados nas regiões Serrana, 
Metropolitana, Sul e Noroeste do Rio de 
Janeiro. 

Desenvolvimento da
Agricultura Orgânica
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Distribuição dos Agricultores Orgânicos no Estado do Rio de Janeiro
Região Nº de Produtores %

Serrana 166 35
Metropolitana 124 26
Sul 99 21
Noroeste 85 18
Total Geral 474 100

 A EMATER-RIO tem, através de seu 
corpo técnico, disseminado e capacitado os 
produtores em agroecologia. Em 2015, foram 
beneficiados diretamente 81 produtores,  
atingindo um universo de mais de 4000 
pessoas. Também foram capacitados na 
produção e uso de insumos orgânicos 30 
produtores, com alcance no total de mais de 
400 pessoas. 
 As capacitações são essenciais para a 
introdução dos produtores no manejo e 
condução das culturas nos sistemas orgânicos. 
Como resultado das capacitações em anos 
anteriores atingiu-se a utilização de técnicas e 

p rát ic as  agr oec ol ógi c as  em  div er s os 
segmentos da agricultura (olericultura, 
fruticultura, temperos, etc) fluminense, 
totalizando uma área de, aproximadamente, 
2000 hectares.  Mais de 70 produtores fizeram  
a transição do sistema convencional de 
produção para o sistema orgânico em uma 
área de 535,5 hectares.
    O quadro abaixo resume os resultados 
relatados, demonstrando que no processo de 
mudança para o sistema mais equilibrado de 
produção, a EMATER RIO tem obtido avanços 
consideráveis, resultando em uma produção 
mais limpa.

Meta Nº de
Beneficiários*

Capacitação em Agroecologia 81
Capacitação em produção e uso de insumos
orgânicos

30

Técnicas e práticas Agroecológicas 178
Transição p/ Agricultura Orgânica 73

     Devido ao desenvolvimento da cadeia de 
orgân icos no Es tado e veri f icando a 
necessidade de apoio creditício para o 
s eg m en t o,  a  S ec r et ar i a  E s t adu al  de 
Agricultura e Pecuária criou, em 2005, o 
programa Cultivar Orgânico com o objetivo 
de viabilizar recursos para os agricultores 
neste sistema de produção. O programa 
financiou até hoje recursos na ordem de R$ 

440.000,00. 
    Exemplo da retomada do crédito Cultivar 
Orgânico é o fruticultor Marc Ferrez, de Duas 
Barras que está custeando a produção de seu 
pomar orgânico com recursos do Programa, 
viabilizando dessa forma a maior oferta de 
produtos do gênero nos mercados da cidade 
do Rio de Janeiro.

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica
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 A maior demanda no mercado por 
produtos orgânicos tem refletido no aumento 
do número de pontos de comercialização do 
segmento. Atualmente, existem 15 feiras em 
diversos pontos na cidade do Rio de Janeiro 
que traduzem o principal mercado de 
orgânicos do Estado. 
 Entretanto,  o  mercado está em 
expansão e as compras pelos mercados 
institucionais governamentais, por meio 
principalmente da doação a entidades em 
situação de insegurança alimentar (PAA) e na 
alimentação escolar (PNAE), tem evidenciado 
outro canal de comercialização que vem se 
mostrando capaz de absorver boa parcela da 
produção do segmento.
 Nesse sentido, o apoio da EMATER- RIO 
às associações de produtores orgânicos tem 
sido fundamental para viabilização do 
processo de comercialização que possui 
r e n d i m e n t o  s u p e r i o r  a o  m e r c a d o 
convencional. 
 Da mesma forma, a EMATER-RIO atua 
nos municípios do interior do Estado 
promovendo feiras de “circuitos curtos” de 
comercialização, nas quais aquilo que é 
produzido no município é comercializado no 
próprio município ou próximo a ele.

 N e s t e  s i s te m a,  o  pr od ut o  t e m 
qualidade superior, menor perda e propício à 
venda direta do produtor ao consumidor com 
vantagem para ambos os lados. Esses circuitos 
já são realidade em municípios como Nova 
Friburgo, Teresópolis, Paty do Alferes, 
Pinheiral, Vassouras, entre outros.
 A agricultura orgânica no Estado do Rio 
de Janeiro tem se desenvolvido graças ao 
apoio tecnológico e creditício. 
 P o r  m e i o  d a s  c a p a c i t a ç õ e s  e 
introdução das técnicas de cultivo aliado à 
integração com os mercados existentes, o 
segmento tem demonstrado resposta 
tpositiva, com aumento no número de 
produtores na faixa de 30 a 40 % nos últimos 
anos.
  A EMATER RIO aparece como de 
fundamental importância para consolidação 
d o  p r o c e s s o  d e  t r a n s i ç ã o  q u e  v e m 
acontecendo conforme os resultados 
apresentados. Os resultados demonstram que 
o Estado do Rio de Janeiro tem todas as 
condições de se consolidar como uma das 
referências de produção limpa e sustentável 
no país. Ganha o produtor, o consumidor e 
t o d a  a  p o p u l a ç ã o  f l u m i n e n s e .

Dia Especial de Fruticultura Orgânica em Duas 
Barras - Produtor Marc Ferrez ‒ Mutuário do 

Cultivar Orgânico

Feira Orgânica em Barra Mansa 

Desenvolvimento da Agricultura Orgânica
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 Os Programas Sociais são compostos 
de conteúdos estratégicos de natureza social, 
que interagem com os demais programas 
executados pela extensão rural, visando o 
desenvolvimento integral da população rural 
em dimensões que extrapolam os aspectos 
econômicos e ambientais. Refletem a realida-
de social do campo, vista com uma aborda-
gem interdisciplinar, em contraposição a uma 
visão setorizada e fragmentada, somando-se à 
emergência de novos temas na sua agenda 
governamental e  incorporarando públicos e 
temáticas específicas. São executados em 
alinhamento com suas diversas estruturas 
setoriais, considerando a  transversalidade 
dessas políticas.
 Em 2015, a  EMATER-RIO trabalhou 
para ampliar a cidadania e fortalecer a organi-
zaçao social com ações direcionadas à promo-
ção da saúde, habitação e saneamento rural, 
segurança alimentar e nutricional, a geração 
de renda, além de possibilitar o acesso às 
politicas públicas, visando a inclusão social e 
melhor qualidade de vida das famílias rurais 

do Estado do  Rio de janeiro.

Mulheres  aumentam renda e conquis-
tam  autonomia
 Nas ações de assistência técnica e 
extensão rural, a EMATER-RIO tem por desafio, 
contribuir para a autonomia econômica das 
mulheres, partindo do reconhecimento da sua 
identidade como agricultoras em suas diver-
sas modalidades, buscando garantir os seus 
direitos econômicos e sociais. 
 A EMATER-RIO vem adequando seu 
planejamento para que pelo menos 30% do 
seu público assistido seja constituído de 
mulheres ruais, buscando garantir atendi-
mento em todas as suas atividades e projetos, 
seja de natureza social, econômica ou ambi-
ental. Nos últimos cinco anos, o crescimento 
ao atendimento às mulheres rurais tem 
mostrado um aumento gradativo em relação 
ao público total assistido pela Empresa,, 
conforme demonstram os números abaixo.  

Anos Público Total
Assistido

Nº de Mulheres
Assistidas

Participação

2011 36.402 3.706 10,2%
2012 31.916 4.025 12,6%
2013 36.411 4.980 13,7%
2014 39.908 6.864 17,2%
2015 42.688 7.618 17,8%
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 Em 2015, 7618 mulheres (17,8% do 
p ú bl i c o  a s s i s t i d o )  f o ra m  e n vo l v i da s 
diretamente e sem repetição em atividades de 
formação e capacitação para a melhoria da 
produção e agregação de valor, acesso ao 
crédito rural, mercados institucionais e locais, 
na realização de empreendimentos de 
a r t e s a n a t o ,  e n t r e  o u t r a s  t e m á t i c a s 
provenientes de demandas locais.
 As atividades de ATER às mulheres em 
inclusão produtiva foi ponto forte nos 
atendimentos, em função das demandas das 
comunidades rurais. Nesse sentido, os 
técnicos trabalharam na elaboração de 
proposta e de projeto de crédito rural, 
acompanhamento de projeto contratado, 
implantação de horta familiar, instalação de 
módulo sanitário, construção e uso de fossa 
séptica e orientação dos direitos sociais e 
previdenciários.  
 De s t ac a -s e  a  p ar t i c i p aç ã o da s 
m u l h e r e s  n o  P r o g r a m a  E s t a d u a l  d e 

Desenvolvimento Rural Sustentável em 
Microbacias Hidrográficas do Rio de Janeiro 
(Rio Rural), mediante a elaboração dos Planos 
I n d i v i du a i s  de  D e s e n v o l v i m e n t o  d a 
Propriedade (PID) e o acesso aos respectivos 
subprojetos individuais e grupais, onde as 
mulheres também são contempladas com os 
incentivos econômicos, ambientais e sociais.
 E m  2 0 1 5 ,  o s  m a p a s  a b a i x o 
demonstram que no universo de 7.433 PIDʼs 
elaborados, 15% referem-se à participação das 
mulheres no Estado. As regiões Centro e Norte 
foram as que mais se destacaram com a 
inclusão produtiva das mulheres com um 
percentual de 19%, seguidas das regiões: Sul 
com 17%, Serrana com  15% e Noroeste com 
10%.  Nos subprojetos individuais e grupais, o 
destaque também foi para as regiões Norte e 
C e n t r o ,  r e g i s t r a n d o  2 0  e  1 8 % , 
respectivamente, ficando a região Sul com 
17%, a Serrana com 15% e, por fim, a Noroeste 
com 9% dessa participação.
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 E m  2 0 1 5 ,  o b s e r v o u - s e  o 
fortalecimento do nível de participação das 
mulh eres  nos Conselhos Mun icipais , 
Sindicatos, Associações e Comitês Gestores 
das Microbacias Hidrograficas (COGEM), 
destacando-se, principalmente, como 
lideranças nesses espaços de representação, 
bem como junto aos órgãos públicos nos 

trabalhos de formulação e monitoramento 
das politicas publicas e avaliações dos 
projetos e  at ividades promotoras do 
desenvolvimento local, conforme o mapa 
abaixo.Participação social das mulheres nos 
espaços de representação e gestão da 
agricultura familiar



Relatório de Atividades - 2016
EMATER-RIO

51

Mais  saúde para a população rural 

 Embora o Índice de Desenvolvimento 
Humano ‒ IDH coloque o Estado do Rio de 
Janeiro em quarto lugar no ranking nacional, 
ele apresenta diferenças regionais no seu  
desenvolvimento econômico, social  e 
ambiental. 
 R e c o n h e c e n d o  a  c o n d i ç ã o  d e 
desigualdade nestes territórios e do grande 
impacto sócioeconômico e ambiental, a 
EMATER-RIO priorizou suas ações e políticas 
públicas para inverter essa condição, 
elegendo ações de infraestrutura familiar, com 
des taque para  o saneam en to rural  e 
abastecimento de água (poços). 
 O saneamento interfere na vida das 
comunidades evitando mortes, infecções 

causados por doenças diarréicas, controle de 
vetores, redução da poluição dos cursos 
d'água. Essas ações são patrocinadas pelo  
Programa Rio Rural, com recursos financeiros 
do Banco Mundial e com tecnologia da fossa 
biodigestora da EMBRAPA.
 Em 2015,  foram implatandos 3.950 kits 
de fossas sépticas, beneficiando 4.345 famílias 
com abrangência total de 13.035 pessoas . 
 O sucesso do projeto é atribuído às  
práticas participativas na estruturação e 
implementação de políticas públicas. Depois 
da priorização das áreas pelo estudo socio-
econômico dos territórios, através do 
Diagnóstico Rural Participativo  (DRP), gerou-
se a demanda qualificada pelo público 
beneficiário, assim como as propostas de 
intervenção e dos benefícios atendendo os 
interesses e necessidades locais.

 

Foram mais de 4.000  famílias atendidas pela 
instalação das fossas, no entanto milhares de 

pessoas foram beneficiadas pela ação 
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EMATER-RIO apoia política de Segurança 
Alimentar e Nutricional 

 A EMATER-RIO  vem desenvolvendo 
est ratégias  de  at uação e in tegração 
intersetorial para a construção de novas 
práticas de serviços institucionais que 
incorporem as dimensões e os princípios da 
Soberania Alimentar e Nutricional (SAN) e do 
Direito Humano a Alimentação Adequada 
(DAHH). Assim, as questões relacionadas com 
a alimentação e nutrição são pautadas 
transversalmente na agenda de diferentes 
s e t o r e s  d o s  p r o g r a m a s  e  p r o j e t o s 
institucionais e são abordados de forma 
integrada, de modo a potencializar e qualificar 
o que vem sendo feito. 
 Como política afirmativa, estabeleceu 
para os suas 72 unidades locais representadas 
nos municípios a meta institucional de ações 
referente à  Lei Orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional (LOSAN) Nº11.346 de 
15 de setembro de 2006.
 Ess a pol ít ica  i nst i tucional  está 
alicerçada nos eixos: educação alimentar, 
mercados institucionais, fortalecimento dos 
p r o c e s s o s  s o c i a i s  o r g a n i z a t i v o s  e 
consolidação de espaços de comercialização.

Educação Alimentar: hortas, pomares, 
plantas medicinais e pequenos animais 

 Os quintais produtivos ampliam as 
c ondi ç ões  de  aces s o à  a l im en taç ão, 
melhoram o orçamento familiar, agregam 
valor nas feiras e quando articulados em 
organização produtiva participam dos 
mercados institucionais, abrangendo 1.047 
beneficiários. 

Mercados  institucionais  e locais
 
 A EMATER‒RIO, por meio de seus 
escritórios locais e Escritório Central , 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, 
consolidando uma política pública que  
incrementa a organização/formalização dos 
agricultores familiares  garantindo mercado 
para seus produtos, possibilita às escolas 
receberem  alimentos mais saudáveis e com 
vínculo regional,  contribuindo para a 
valorização dos produtos locais, gerando 
desenvolvimento nos municípios pela 
dinamização de sua economias.

Agricultores negociam seus produtos por 
meio do PNAE- Programa Nacional de 

Alimentação Escolar
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 Garantir a segurança alimentar dos 
alunos com alimentos adequados e saudáveis 
é uma premissa básica do PNAE.
 Nesse sentido,  a Resolução nº 4, de 02 
de abril de 2015, ampliou o acesso ao PNAE,  
possibilitando a oferta de R$ 20.000,00 por 
DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf)  e 
entidade executora, em um mesmo ano, ou 
seja , os agricultores podem ofertar este valor 
máximo para diferentes municípios e para a 
Secretaria de Estado de Educação.    
 Em 2015 a Diretoria da EMATER‒RIO 
definiu a coordenação específica para 
conduzir as ações em Mercado Institucional, 
fato que contribuiu para uma   intensa e 
decisiva parceria da Empresa com a Secretaria 
de Estado de Educação do Rio de Janeiro 
(SEEDUC), no cumprimento da Lei 11.947 
junto às suas 1.229 unidades escolares com a 
elaboração conjunta  da Chamada Pública 
2015 contendo 39 produtos agrícolas, lançada 
em 20 de abril.
 Ant eceden do es sa  C hamada,  a 
EMATER-RIO participou e colaborou na 
condição de instrutora de uma capacitação 
em Segurança Alimentar para os  15 Diretores 
Regionais da SEEDUC, que irão difundir o 
processo para as respectivas 1.229 unidades 
escolares.
 Nessa Chamada Pública destacaram-
se os  alimentos orgânicos, com inclusão dos 

ovos caipira, criando mais um canal de 
escoamento dos agricultores beneficiados 
pelo Programa Rio Rural  com a prática do Kit 
Galinha Caipira, na qual  400 já foram 
beneficiados e estão produzindo ovos de 
qualidade, mais nutritivos e saborosos e sem 
antibióticos .
 Foram realizadas pela SEEDUC 15 
r e u n i õ e s  d a s   D i r e t o r i a s  R e g i o n a i s 
A d m i n i s t r a t i v a s  c o m  a g r i c u l t o r e s  , 
EMATER‒RIO e  Diretores de Unidades 
E sc ol ares  v i san do um a i n tegraç ão e 
conhecimento do funcionamento das 
Chamadas Públicas, bem como 15 sessões 
públicas para abertura dos envelopes dos 
projetos de venda. Técnicos da EMATER‒RIO 
participaram ativamente deste processo, 
dando suporte e assessoria efetiva aos 
agricultores.  
 C o n s o l i d a r  e s s e  c a n a l  d e 
abastecimento e ampliar o acesso aos 
alimentos agroecológicos é uma diretriz 
perseguida pelo PNAE no Estado do Rio de 
Janeiro, que conta com o apoio expresso da 
EMATER-RIO, e parceiros como o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e o Instituto de Terras e Cartografia do 
Estado do Rio de Janeiro (ITERJ). E, em 
dezembro, juntamente com a Fundação 
Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro 
(FIPERJ), atualizou-se os parâmetros para a 

aquisiçao do pescado, sendo revisadas as 
descrições de todos os 39  produtos 
agrícolas da Chamada Pública 2016, 
objetivando sua disponibilidade  em janeiro  
de 2016.    

Capacitação em Segurança Alimentar para 
os  15 Diretores Regionais da SEEDUC
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 O valor antes aplicado  na agricultura 
familiar em 2014 pela SEEDUC  não alcançou 
um terço dos 30% do PNAE, evoluindo  em 
2015 para mais da metade (52%)  do valor 

mínimo a ser aplicado na compra da  
Agricultura Familiar,  conforme demonstrado 
no quadro abaixo.

Período Valor mínimo a ser aplicado com a
Agricultura Familiar (30%)

Valor aplicado com a
Agricultura Familiar

Ano de 2014 R$ 15.472.696,68 R$ 4.034.747,16
Ano de 2015 R$ 14.794.804,98 R$ 7.747.374,63

 Em 2015 foram formalizados  com a 
SEEDUC: 935 contratos por 25  grupos formais 
e 328 contratos com   18 grupos informais, 
sendo 140 contratos fechados e 91 com  
fornecedores individuais. 
 O município de Sumidouro é sempre o 
articulador  junto aos produtores nas 
chamadas públicas da merenda escolar. Os 
beneficiários são organizados em grupos de 
trabalho, de acordo com cada projeto de 
venda. Em 2015, foram elaborados 5 projetos 

de  v en da c om  a  p art i c i paç ão de 37 
agricultores familiares em chamadas públicas 
das prefeituras de Sumidouro-RJ, Além 
Paraíba‒MG, Maricá-RJ e estadual pela 
SEEDUC, com o fornecimento de produtos 
olerícolas e frutícolas, total izando R$ 
581.472,71 de recursos pagos aos agricultores 
familiares. O quadro abaixo apresentam as 
chamadas públicas de 2015 articulada pelo 
E s c r i t ó r i o  L oc a l  d a  E MAT E R -R IO em 
Sumidouro.

Chamada pública Entidade Executora Quantidade de produtores
(com repetição)

Valor total
001/2015 Prefeitura Sumidouro - RJ 3 R$ 45.965,73
001/2015 Prefeitura Além paraíba - MG 4 R$ 76.848,70
001/2015 Prefeitura de Maricá - RJ 28 R$ 453.552,00
001/2015 SEEDUC – Sumidouro (ciep)

283)
1 R$ 1.799,44

001/2015 SEEDUC - Sumidouro
(Monsenhor)

1 R$ 3.306,84
Total 37 R$ 581.472,71
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 Outro destaque está na Associação 
dos Agricultores Orgânicos do Centro 
Noroeste (APROCEN), do Município de Italva, 
que irá receber, aproximadamente, R$ 
5 0 . 0 0 0 , 0 0  p ar a  a dq u i r i r  m a t er i a i s  e 
equipamentos visando a estruturação de um 
entreposto para beneficiar ovos “caipiras”. Os 
ovos são produzidos pelos agricultores de 
diversas Microbacias da Região Noroeste que 
receberam incentivos do Programa Rio Rural 
para criação de galinhas “caipiras”, visando a 
produção e comercialização de ovos para 
abastecer as famílias dos agricultores, os 
mercados local e regional e os programas PAA 
e PNAE,  além do fortalecimento da cadeia 
produtiva da avicultura familiar, através da 
s e leç ão,  c l ass i f i caç ão,  embal agem e 
padronização dos ovos, agregando valor ao 
produto. 

 Os técnicos da EMATER-RIO atuam 
diretamente com o produtor, por intermédio 
da construção de mecanismos de gestão 
d e s t e  e m p r e e n d i m e n t o ,  v i s a n d o  o 
planejamento da produção, elaboração de 
projetos de venda, seleção, manupulação, 
embalagem.

Programa Aquisição de Alimentos ‒ PAA

O  P A A ,  t am b ém  c h am a do  d e 
“Compra Direta”, é um programa de compra 
d i re ta  de  a l i m en to s  p ro duz i dos  po r 
agricultores familiares e distribuídos a 
entidades civis sem fins lucrativos que os 
redistribuem às pessoas que vivem em 
situação de insegurança alimentar. Este 
Programa operacionalizado pela CONAB, tem 
por objetivo estimular a pequena produção 
agropecuária familiar, através da compra do 

produto sem licitação, obedecendo um 
critério referencial de preço de mercado, não 
devendo ser nem superior, nem inferior.

Os produtores de Petrópolis e Volta 
Redonda aderiram ao Programa de Aquisição 
de Alimentos ‒ Venda Direta, e já entregam 
seus produtos as entidades cadastradas para 
recebimento em seus municípios. Com o 
trabalho de comercialização, paralelo ao 
processo de assistência técnica existente, 
avançaram o processo de planejamento e 
gestão da produção em toda a região. 

No Estado registrou-se um número 
de 6.126 pessoas envolvidas nas ações de 
ATER diretamente relacionadas ao Programa 
Aquisição de Alimentos ‒ PAA.

Reunião sobre o Programa de Aquisição de
Alimentos ‒ PAA, da CONAB
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Fortalecimento dos processos sociais 
organizativos

 Observa-se claramente a importância 
desse programa para a dinamização do 
segmento agropecuário na região Sul do 
Estado, principalmente na estruturação do 
empreendedorismo associativo formal e 
informal. Destacam-se os municípios de 
P e t r ó p o l i s ,  c o m  g r a n d e  v o l u m e 
comercializado em nível municipal e estadual, 
a t i n g i n d o  n ú m e r o s  e m  v a l o r e s 
comercializados para o PNAE  próximos a R$ 
900.000,00 ao ano. 
 A l é m  d i s s o ,  a  o r ga n i z a ç ã o  da 
Cooperativa de Agricultores Familares de 
Vassouras, Cooperativa Agropecuária Nossa 
Senhora do Amparo, Associação do Vale do 
Mambucaba, em Angra dos Reis, Associação 
de Produtores de Santa Rita de Cássia em Barra 
Mansa, Associação de Produtores Orgânicos 
do Salto, Organização de grupos informais 
para venda coletiva em Paraty, Valença, Rio 
das Flores, Barra do Piraí, Rio Claro, Resende e 
Paty do Alferes.  Todos atendendo aos 
m u n i c í p i o s  e  E s t a d o  c o m  p r o d u t o s 
diversificados como hortaliças folhosas, de 
raízes e frutos, feijão, milho, banana, 
tangerinas, laranja, açaí, dentre outros 
existentes  na região.

Feiras da Agricultura Familiar ‒ a 
valorização do rural nas cidades

 As feiras são espaços nobres que vem 
dando visibilidade para o rural nas cidades do 
Rio de Janeiro. Possuem a característica de 
valorização da agricultura local, oferecendo 

produtos diferenciados dos mercados 
convencionais, fazendo um resgate da cultura 
alimentar e das Plantas e Hortaliças não 
Convencionais (PANCs). São produtos em suas 
d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s :  o r g â n i c a s  e 
agroecológicas. 
 A EMATER-RIO promoveu no ano de 
2015, a implantação de 49 novas feiras locais, 
c o m  o  e n v o l v i m e n t o  d i r e t o  d e  5 9 4 
agricultores e agricultoras familiares. Outra 
ação de evidência foi a relização de feiras 
locais com um público adotante de 279 
agricultores e agricultoras, abrangendo 8.008 
pessoas.
 Como fruto da estruturação de um 
trabalho, o I Seminário de Feiras da Agricultura 
Familiar da Baixada Fluminense foi realizado 
no município de Nova Iguaçu e organizado 
pelo Escritório Local da EMATER-RIO, quando 
reuniramtodas as “Feiras da Roça”, com o 
objetivo de  proporcionar uma avaliação do 
trabalho e promover a troca de experiências.  
P a r t i c i p a r a m  c e r c a  d e  5 0  p e s s o a s 
representando as feiras de Nova Iguaçu, 
Queimados, Japeri, Mesquita, Duque de 
Caxias e Paracambi, além de 20 convidados 
dos poderes públicos municipais envolvidos e 
palestrantes da EMATER-RIO, ASPTA, MAPA e 
Economia Solidária. 
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 Como fruto da estruturação de um 
trabalho, o I Seminário de Feiras da Agricultura 
Familiar da Baixada Fluminense foi realizado 
no município de Nova Iguaçu e organizado 
pelo Escritório Local da EMATER-RIO, quando 
reuniramtodas as “Feiras da Roça”, com o 
objetivo de  proporcionar uma avaliação do 
trabalho e promover a troca de experiências.  
P a r t i c i p a r a m  c e r c a  d e  5 0  p e s s o a s 
representando as feiras de Nova Iguaçu, 
Queimados, Japeri, Mesquita, Duque de 
Caxias e Paracambi, além de 20 convidados 
dos poderes públicos municipais envolvidos e 
palestrantes da EMATER-RIO, ASPTA, MAPA e 
Economia Solidária. 

 

 A Feira da Roça de Nova Iguaçu, 
iniciada em 2006,  é a maior da região centro e 
e s p e l h a  o  s u c e s s o  d o s  t r a b a l h o s 
desenvolvidos junto às comunidades rurais 
do município, buscando desenvolver seus 
s a b e r e s  e  o r g a n i z a ç õ e s  m e d i a n t e 
capacitações na área de associativismo, 
formas de comercialização, formação de 
preços e boas práticas de fabricação.   
Participam da Feira da Roça de Nova Iguaçu 
aproximadamente 50 agricultores familiares 

de 13 comunidades rurais e assentamentos, 
que se revezam com suas produções sazonais. 
Esses agricultores são capacitados em boas 
práticas de fabricação e comercialização, 
formação de preços, organização e práticas 
agroecológicas, através da Escolinha de 
Agroecologia de Nova Iguaçu, trabalho 
também desempenhado pelo Escritório Local 
da EMATER-RIO em Nova Iguaçu.

Feira da Roça Nova Iguaçu

I Seminário de Feiras da Agricultura Familiar da Baixada Fluminense
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         A Feira da Agricultura Familiar de Japeri 
surgiu do interesse manifestado pela maioria 
dos agricultores familiares de Japeri, também 
incentivados pelos agricultores de Nova 
Iguaçu. Os produtos recebem o rótulo: 
“Produto da Agricultura Familiar de Japeri, 
Livre de Agrotóxicos.” A Feira foi criada através 
do Decreto nº 1.949/2011 sancionado em 25 
de julho de 2011 e publicado em 3 de agosto 
de 2011 no Diário Oficial do Município.

Artesanato - Agregando renda à familia 
rural

 A EMATER-RIO, visando fortalecer e dar 
visibilidade ao Programa « Artesanto com a 
Familia Rural», trabalha essa atividade não 
agrícola tradiocionalmente.  Entretanto, há 
quase  dois  anos,  está dando apoio à 
estruturação da “Rede de Artesanato Rural”. 
Uma metodologia inovadora baseada nos 
princípios da economia solidária em forma de 
rede. O trabalho em rede, além de ser uma 
forma privilegiada para somar forças, é 
t a m b é m  u m a  m a n e i r a  d e  t r a b a l h a r  
articuladamente, que permite desdobrar as 
habi l i dades  dos su je i tos  envol vi dos, 
garantindo uma maior eficácia no trabalho e 
maior eficiência nos resultados.

 A “Rede de Artesanato Rural” é 
formada por 133 artesãos de treze municípios 
das regiões Serrana, Noroeste, Centro e Sul . O 
projeto busca valorização das tradições 
regionais, a promoção de interações e o 
intercâmbio de conhecimentos entre os 
artesãos. A característica principal da rede é o  
incentivo à produção de artesanato aliada ao 
respeito ao meio ambiente utilizando matéria-
prima proveniente da roça ou com materiais 
reciclados. 

 E m  2 0 1 5 ,  f o r a m  r e a l i z a d a s 
capacitações em artesanato para o público 
beneficiário e ações para o desenvolvimento 
da atividade, abrangendo 328 pessoas 
adotantes e um público geral de 3.426 pessoas 
envolvidas no processo. 

Artesanato: uma alternativa de 
trabalho e renda



Nº de Organizações Rurais Assistidas pela EMATER-RIO - 2010 a 2015
Organizações Rurais 484
Associações 148
COGEM/PRÉ-COGEM 283
Cooperativas 43
Sindicatos Trabalhadores 10

Total 968
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 Em 2015, a “Rede de Artesanato Rural” 
participou da Feira da Providência, tradicional 
evento sociocultural do Rio de Janeiro, que 
acontece anualmente no Riocentro, na Zona 
Oeste da capital
 No estímulo ao trabalho em rede, 
nesse ano, a A EMATER-RIO investiu ações 
registrando assistência a 426 pessoas 
adotantes e um público geral de 5.043 
pess oas.  C omo fruto do trabalho de 
empreendimento em rede, 49 agricultores já 
adotaram a ação, com abrangência registrada 
para 738 pessoas beneficiadas indiretamente.

Organização Rural

 As organizações rurais assistidas pela 
E M AT E R - R I O  t e m  c o m o  p r i n c í p i o  a 
transformação da participação individual e 
familiar em participação grupal e comuntária 
como forma de alavancar a capacidade 
produtiva e comercial, colocando-os em 
melhor  s ituação para  vi abi l izar  suas 
atividades. Os produtores têm formado 
associações e cooperativas para participar do 
mercado em  melhores condi ções de 
concorrência.
 Como resultado desses trabalhos foi 
c o n s t i t u í d a  u m a  c o o p e r a t i v a  c o m 
aproximadamente 22 agricultores familiares 
no  mu ni cípi o de  I ta l va ,  vi sando o a 

comercialização de leite e seus derivados para 
os mercados local e regional, e também para 
os Programas PAA E PNAE.
 A Associação dos Produtores Rurais do 
Vale do Muriaé ‒ APRUVALEM da Microbacia 
de Córrego das Posses/Onça do Município de 
Itaperuna elaborou subprojetos de  R$ 
17.000,00 para adquirir um tanque para 
resfriamento de leite e dois geradores de 
energia para atender seus associados tendo 
como objetivo o fortalecimento da cadeia 
produtiva do leite através da melhoria da 
qualidade,  agregação de valor ao produto e 
redução das perdas.  
 C o m o  p a r t e  d a  e s t r a t é g i a  d e 
fortalecimento das organizações rurais, foram 
elaborados e aprovados subprojetos de 
cadeias produtivas dos orgânicos para duas 
associações. A Associação dos Produtores 
Orgânicos do Extremo Noroeste Fluminense ‒ 
APROENF, do município de Varre Sai, vai 
adquirir três microtratores com carreta 
tracionada para preparo do solo e transporte 
de produtos, uma seletora eletrônica de 
grãos, além de materiais e equipamentos para 
p r o d u ç ã o  d e  c a l d a s  a l t e r n a t i v a s  e 
biofertilizantes, beneficiando mais de 80 
agricultores de Varre Sai ,  Bom Jesus, 
Porciúncula, Italva e Itaperuna, totalizando 
aproximadamente R$ 110.000,00. 
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 Esses recursos financeiros serão 
aplicados em prol do fortalecimento da 
cadeia produtiva dos alimentos orgânicos, 
mediante redução dos custos de produção, 
aumento da produção, produtividade e 
melhoria da qualidade dos produtos. 
 Outro destaque é a Associação dos 
Produtores Orgânicos de Petrópolis, que 
abrange produtores de três microbacias 

hidrográficas do município, aplicando 
recursos em demandas coletivas e individuais.   
Dessa forma, as ações de ATER estão 
contribuindo para que outros espaços de 
política agrícola sejam fortalecidos, assim 
c o m o  o s  C o n s e l h o s  M u n i c i p a i s  d e 
Desenvolvimento Rural Sustentável ‒ CMDRS, 
dentre outros que são acompanhados pela 
EMATER-RIO.

ATER em Geral Público Beneficiário (pessoas)
Gestão da organização 4.676
Participação em CMDRS 20.839
Participação Eventos Agric Familiar 15.013
Sistematização de Experiências 12.033
União Assoc./Cooper. na Entrega Produtos 82
Assist. Dirigentes Instit. Agricultor 8.311
Ações de Associativismo 27.573
Ações de Cooperativismo 7.541
Capacitação em Assoc. e Cooperativismo 3.274
Capac. de Conselheiros 345
Grupos informais incubados 4

COGEM

 A  m etodologi a de  mi crobacias 
hidrográficas pressupõe a participação do 
produtor e sua família e demais moradores de 
cada comunidade, que se reúnem através da 
representação em grupos de interesse 
identificados pelas comunidades rurais, 
elegendo representantes para compor os 
Comitês Gestores de Microbacias (COGEM). 
 O  C O GE M é  f o rm a do  e m  ca da 
microbacia trabalhada atuando como co-
responsável pelas ações de planejamento, 
gestão, execução, monitoramento, avaliação 
e fiscalização para atendimento dos objetivos 

do projeto. 
 A EMATER-RIO, como executora do 
Programa Rio Rural, realiza o trabalho de 
assessoria à formação, acompanhamento e 
monitoramento dos Comitês Gestores das 
Microbacias Hidrográficas.
 O COGEM é um grupo que se reúne por 
adesão voluntária e com votação de todos 
para a aprovar a sua representação na 
microbacia. É democrático e está subordinado 
a uma assembleia para deliberar suas ações.  
Não possui a figura de um presidente e as 
decisões são de forma horizontal com a 
socialização das informações.
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 Esse fórum possui a responsabilidade 
de todas as decisões quanto às ações do 
projeto, definindo as prioridades e tipos de 
incentivos que serão recebidos pelos 

produtores, e ainda coordenando as ações do 
projeto na microbacia de modo que estas se 
somem para o desenvolvimento sustentável 
da área.

Assessoria de ATER Público Beneficiário
685 Assessorias à Formação PRÉ-COGEM 2.738 pessoas
251 Assessorias à Grupos Incubado 2.131 pessoas
1.360 Assessorias à COGEM - criado
aprovado e com carta de conduta.

16.941 pessoas

Capacitação de beneficiários

Capacitação de COGEM Publico Beneficiario
18 Cursos 385 participantes
10 Reuniões 194 participantes
18 Encontros Municipais 532 participantes
3 Seminário Intermunicipais 45 participantes
1 Dia Especial 77 participantes
Total de 50 eventos 1.233 participantes

Capacitação de membros dos 
Comitês Gestores das Microbacias 

Hidrográficas
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 A cadeia da olericultura se destaca 
como atividade rural importante para a popu-
lação do Rio de Janeiro. Dentro do universo da 
agricultura, é a maior produtora de alimentos 
para o ser humano.
  A população consome diariamente 
produtos da olericultura na forma de saladas, 
molhos, refogados e temperos. A olericultura 
se distingue das demais pelo uso intensivo 
dos fatores de produção: terra, capital e traba-
lho.  O fato de constituir um grupo diverso 
de plantas, formado por 
variadas espécies cultiva-
das de forma temporária, 
com vários plantios por 
ano na mesma área, gera 
significativa quantidade 
de empregos no campo 
pela alta exigência de mão 
de obra em todas as eta-
p a s  d a  p r o d u ç ã o .  
Cada hectare (10.000 m ) 2

garante de três até seis empregos diretos e 
igual número de indiretos. 
 De acordo com os dados preliminares 
do acompanhamento da safra agrícola do Rio 
de Janeiro de 2015, a área de 34.070 hectares 
cultivada com a olericultura promoveu o fatu-
ramento,  em nível de produtor, de aproxima-
damente R$ 1,05 bilhão, criando cerca de 150 
mil postos de trabalho no campo.
 Estimulada pela mudança de hábitos 
alimentares e pela exigência da população 
por uma alimentação mais saudável e por 
segurança alimentar, a produção de olerícolas 

vem crescendo a cada ano.
 Esse crescimento se dá pelo incremen-
to tecnológico gerado pela pesquisa e trans-
mitido aos agricultores através da assistência 
técnica e extensão rural, colocando a olericul-
tura em destaque estratégico para o desen-
volvimento rural do Rio de Janeiro.  
      Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 
60 produzem economicamente cerca de 40 
espécies de olerícolas, 

Olericultura diversificada 
produzida na periferia dos 

aglomerados urbanos, tanto 
na metrópole (subúrbios e 

Baixada Fluminense), como 
nos municípios do interior de 

maior aglomeração urbana 
(agricultura periurbana)

Desenvolvimento da Olericultura
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Os dados do Acompanhamento 
Sistemático da Produção Agrícola (ASPA) de 
2015 apontam que 11.139 produtores de 41 
municípios fluminenses produziram juntos 
cerca de 280 mil toneladas de folhosas, sendo 
cerca de 90% da produção tota l nos 
municípios de Teresópolis, Nova Friburgo e 
Sumidouro na região Serrana. 
       Na região Noroeste, a produção se 
diversifica a cada ano com predomínio das 
olerícolas fruto, com destaque para o tomate, 
com produção de aproximadamente 46.000 
toneladas em 2015, representando 30% da 
produção estadual. A região produz também 
quiabo, pimentão, pepino e jiló, estando entre 
os três maiores produtores dessas culturas no 
Rio de Janeiro. 
       Nas regiões Sul e Centro-Sul as 
características são bastante diversas, com 
municípios inteiramente envolvidos com a 
olericultura, como Petrópolis na produção de 
folhosas, Paty do Alferes, maior produtor de 

tomate do Estado, e Barra Mansa que abastece 
a região com a produção de olerícolas 
folhosas. 
       Em volume e diversificação de espécies, a 
produção a região Serrana é a maior do Rio de 
Janeiro, com destaque na produção hortaliças 
folhosas em Teresópolis, de couve-flor em 
Nova Friburgo, chuchu em São José do Vale do 
Rio Preto e de repolho em Sumidouro.
        A seca prolongada ocorrida em 2015 
afetou a produção e a rentabilidade da 
olericultura estadual naquele período. Devido 
à atividade ser altamente dependente de 
irrigação em todo ciclo produtivo, a seca 
reduziu drasticamente a água disponível, 
causando diminuição da produtividade e 
qualidade do produto. 
 P o r é m  a  o l e r i c u l t u r a  r e ú n e 
características de alta recuperação de plantio 
e produção, tendo em vista o curto ciclo da 
maioria das culturas, permitindo vários 
plantios por ano. 

Produção e Faturamento por Grupos de Olerícolas 2014
Grupo de Culturas Nº de

Produtores
Produção (t) Área (ha) Faturamento

(R$)
Olerícolas de Folhas 12.206 249.607,70 9.071,05 311.511.152,50
Olerícolas de Frutos 18.218 437.449,90 13.175,37 517.231.479,00
Olerícolas de Raízes 6.459 153.471,78 10.285,85 174.130.272,20
Total Geral 36.883 840.529,38 32.532,27 1.002.872.903,70

Produção e Faturamento por Grupos de Olerícolas 2015
Grupo de Culturas Nº de

Produtores
Produção (t) Área (ha) Faturamento

(R$)
Olerícolas de Folhas 11.138 278.561,37 10.199,52 381.756.786,80
Olerícolas de Frutos 16.822 405.928,33 12.356,50 491.026.020,00
Olerícolas de Raízes 5.760 150.884,98 11.752,69 172.813.255,50
Total Geral 33.720 835.374,68 34.308,71 1.045.596.062,30

Desenvolvimento da Olericultura
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        A assistência técnica executada pela 
EMATER-RIO está presente em todos os 
municípios produtores de olerícolas do RJ.  As 
equipes de extensionistas das unidades locais  
es t a be l ec er am  s u as  aç õ es  v i s an do o 
desenvolvimento tecnológico, em equilíbrio 
com meio ambiente e sustentabilidade 
econômica e social das populações rurais do 
interior fluminense.
       Dados dos resultados alcançados em 2015 
registram que 60 unidades municipais da 
E M A T E R - R I O  t r a b a l h a r a m  n o 
desenvolvimento da olericultura, com 
envolvimento de 223 técnicos. As equipes de 
extensionistas desenvolveram 2.583 métodos 
educativos e de orientação técnica, com um 
público geral de 7.373 interessados na 

atividade e 3.649 agricultores
 Através da integração de ações dos 
programas Rio Horti e Rio Rural e entidades 
como EMBRAPA, Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro, Prefeituras Municipais e de 
parcerias privadas, os produtores tiveram 
acesso a tecnologias que permitiram a 
melhoria da formas de produção e demais 
processos relacionados à cadeia produtiva. O 
resultado foi a produção de olerícolas com 
técnicas alternativas mais eficientes, tais 
como cultivo protegido, plantio direto, 
adubação orgânica, uso embalagens plásticas 
reutilizáveis, com o consequente aumento da 
produtividade,  redução de custos e utilização 
de práticas sustentáveis.                          
       

Olericultura: Resultados alcançados em olericultura – 2015
Metas Beneficiários Assistidos

Geração de Postos de Trabalho e Renda 456
Capacitação em Manejo de Agroecossistemas 399
Manejo de Agroecossistemas 2.370
Educação Sanitária Vegetal 1.326

Total de atendimentos em Olericultura 4.551

Excursão Técnica - Aquaponia -  Vassouras

Desenvolvimento da Olericultura
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    Destaca-se na região Centro-Sul, o 
trabalho realizado em Paty do Alferes, 
tradicional produtor de tomate no estado. A 
ação focou em três eixos importantes para o 
desenvolvimento econômico e social de suas 
comunidades. O primeiro eixo tratou da 
produção do tomate com qualidade exigida 
pelo mercado, cada vez mais competitivo. A 
orientação ao agricultor e estímulo à 
produção, através da realização do concurso 
de Qualidade do Tomate durante a tradicional 
festa da cidade, foram pontos abordados por 
técnicos da extensão. 

  O segundo eixo de trabalho focou no 
cultivo protegido. A técnica tem beneficiado 
produtores, evitando processos erosivos 
existentes nas lavouras convencionais, 
reduzindo o consumo de água, adubos e 
agrotóxicos e melhorando a qualidade dos 
produtos, que passam a ser comercializados 
em mercados mais compensadores e estáveis. 
        Por último, porém não menos importante, 
a equipe trabalhou o estímulo à diversificação, 

com a integração da olericultura e as políticas 
públicas, tal como o Programa de Aquisição da 
Agricultura Familiar ‒ PAA, e também com o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE, que promoveram a diversificação de 
culturas, conseguindo quebrar os ciclos da 
monocultura do tomate, por exemplo.
 Destacam-se ainda as ações realizadas 
n o  m un i c í pi o  de  P et ró po l i s ,  o n de a 
olericultura tem maior expressão tanto no 
cult ivo convencional  como orgânico, 
principalmente de hortaliças folhosas. Para a 
capacitação continuada em olericultura para 
mais de 120 famílias rurais de diversas 
localidades do município, foram realizadas 
vis itas de acompanhamento técni co, 
demonstração de métodos e análise de 
fertilidade do solo, controle fitossanitário, 
manejo de agroecossistemas, seleção de 
cultivares, manejo de irrigação, dentre outros.

 

Concurso de qualidade do tomate em Paty do Alferes

Cultivo protegido de tomate tipo “mini-
italiano em Paty do Alferes
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  Além disso, foi organizada excursão 
com 90 agricultores para a Feira Hortitec em 
Holambra-SP, em busca de novas tecnologias.  
Com enfoque no desenvolvimento rural das 
microbacias hidrogáficas, foi desenvolvido, 
em parceria com a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Rio de Janeiro (PESAGRO), o Insti-
tuto de Terras e Cartografia do Estado do Rio 
de Janeiro (ITERJ), a Associação dos Produto-
res Hortigranjeiros e Floricultores do Caxam-
bu e agricultores da microbacia Bonfim, a pes-
quisa participativa com o uso de controle bio-
lógico de doenças fúngicas na produção de 
mudas e no cultivo de hortaliças.
 A integração de ações com outros pro-
gramas é muito presente, envolvendo 
incentivos do programa Rio Rural e do cré-
dito rural, organizando grupos para 
comercialização institucional através do 
PNAE e PAA e buscando alternativas sus-
tentáveis para superar desafios colocados 
para a olericultura atual
          Em 2015, as ações da EMATER-RIO no 
crédito rural para olericultura possibilita-
ram o acesso dos produtores rurais ao mon-
tante de R$ 3.638.281,00 em 209 financia-
mentos, totalizando 195 beneficiários 
(Fonte: EMATER-RIO ‒ Sistema PCP Agro-
Geo 2015/Crédito Rural Educativo).
        A produção de hortaliças é a atividade 
predominante na agricultura familiar no 
RJ, participando com grande volume no Pro-
grama Nacional da Alimentação Escolar 
(PNAE). Estima-se a participação de 62% da 
quantidade de produtos adquiridos pelas 
escolas públicas estaduais e municipais.
 A grande maioria dos produtos para o 
Programa de Nacional Aquisição de Alimen-
tos da Agricultura Familiar (PAA) são oriundos 

da olericultura, fornecendo hortaliças frescas 
aos alunos e instituições de assistência social, 
tanto na capital como nos municípios do inte-
rior.
 Entre as ações extensionistas em edu-
cação sanitária vegetal destacam-se o contro-
le fitossanitário alternativo (uso de caldas 
alternativas), e o controle químico (uso ade-
quado de agrotóxicos). No total de 1.183 bene-
ficiários receberam 1.326 orientações técni-
cas. Além disso, registram-se 2.157 beneficiá-
rios, com 2.370 orientações técnicas em mane-
jo adequado de agroecossistemas. 

Controle adequado de pragas e doenças e 
proteção do trabalhador rural

Desenvolvimento da Olericultura
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 Também com objetivo da produção 
de tomate sustentável, em parceria com a 
EMBRAPA Solos, foram desenvolvidas 
Unidades de Produção junto aos agricultores 
de São Sebastião do Alto e de Trajano de 
Moraes. Esse sistema tem como objetivo a 
aplicação das boas práticas de produção com 
segurança alimentar, ou seja, sem resíduos 
prejudiciais à saúde humana e ao meio 
ambiente. 
 S ã o  u t i l i z a d a s  a s  p r á t i c a s  d e 
c o n s e r v aç ã o  d o  s o l o ,  a du b a ç ão  v i a 
fertirrigação, irrigação por gotejamento, 
controle de pragas com o manejo ecológico e 
o ensacamento de pencas de tomate, que 
permitem o controle da broca, promovendo 
também uma qualidade diferenciada, sem 
resíduos de agrotóxicos. A comercialização é 
realizada com a parceria de supermercados 
na capital do Estado, onde é vendida toda 
p r o d u ç ã o  c o m  p r e ç o s  a l t a m e n t e 
compensadores e estimulando o agricultor ao 
sistema sustentável de produção de tomate.
  E m  p a rc e r i a  c o m  a  S e c re t ar i a 
Municipal de Agricultura de Magé, e em 
trabalho integrado com a Faculdade de 
Farmácia da UFRJ e Embrapa ‒ Tecnologia de 
Alimentos, foi ampliado, em 2015, a atividade 
de inovação e diversificação para o fomento 
aos agricultores, atendendo às demandas dos 
consumidores e produtores. O objetivo foi 
resgatar a produção e o consumo das 
hortaliças não-convencionais, aliado ao 
incentivo à diversificação de culturas dos 
agricultores familiares.
 Os resultados positivos nas culturas de 
bertalha, inhame cará, cará-babão, cará-
moela, ora-pro-nobis, beldroega foram 
difundidos. Incorporaram-se aos trabalhos no 

Centro de Pesquisa Agrícola da Secretaria de 
Agricultura de Magé ‒ CEPTA, com a 
produção de batatas-doce bioforticadas, 
multiplicação de mudas da variedade de 
aipim kiriris, unidade demonstrativa com a 
cultura de pupunha e plantas medicinais.   
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.

 

Unidade de produção de tomate sustentável 
em São Sebastião do Alto ‒ Região Serrana do 

Rio de Janeiro - Prática de ensacamento de 
pencas de tomate, com o produto colhido sem 

resíduo de agrotóxicos
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         A atualização técnica e a busca de 
tecnologias mais eficientes para o produtor 
de olerícolas traz ao  técnico mais capacidade 
e segurança na tomada de decisão junto ao 
agricultor. Com esse objetivo, destaca-se a 
parceria da EMATER-RIO com a Embrapa 
CNPH e com a APISBES - Associação dos 
Produtores de Inhame São Bento do Espírito 
Santo, e apoio financeiro do Programa Rio 
Rural da SEAPEC.
 Por conta da parceria, foram enviados 
três técnicos da EMATER-RIO ao “I Seminário 
Nacional Técnico Científico de Avaliação 
Agronômica e Caracterização Morfológica 
para o Inhame”, realizado na Comunidade de 
São Francisco - São Bento de Urânia ‒ Alfredo 
Chaves ‒ ES. Junto com outros extensionistas 
do  Es p í r i to  S an to  e  Mi n as Gera is ,  e 
pesquisadores da EMBRAPA-CNPH do Distrito 
Federal e da INCAPER do Espírito Santo, 
trocaram experiências nos aspectos relativos 
aos tratos culturais, comercialização, botânica 
e variedades, importância econômica e de 
segurança alimentar e nutricional. Além da 
troc a de con heci men to,  os técn icos 
trouxeram material de difusão da variedade 
de inhame São Bento, de produção e 
qualidade superior às tradicionais e, com 
objetivo de promover o “up grade” na 
produtividade e rentabi l idade,  estão 
desenvolvendo unidades demonstrativas 
para difusão entre os agricultores de Nova 
Friburgo e Trajano de Moraes.

Participação dos técnicos da EMATER-RIO no 
Seminário sobre a Cultura de Inhame em  São Bento 

de Urânia ‒ Alfredo Chaves ‒ ES
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 O Rio Floresta, programa do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, visa contribuir 
para a promoção do desenvolvimento do 
setor florestal do Estado, por meio da transfe-
rência de tecnologias e pelas ações de assis-
tência técnica e extensão rural (ATER) junto 
aos agricultores familiares.
 Anualmente, a 
EMATER-RIO recebe  
demandas assistência 
técnica e extensão 
rural em silvicultura, 
legislação ambiental, 
licenciamento ambi-
en t a l  ( pequ en os  e 
médios silvicultores) e 
regularização ambien-
tal de propriedades 
rurais. Mediante finan-
ciamentos de crédito 
rural e/ou integração 
com outros programas, 
participaram do Rio Flo-
resta 39 municípios. 
 Em 2015, os resultados de ATER no pro-
grama contribuíram para a implantação de 
913 hectares de silvicultura econômica, bene-
ficiando 52 produtores rurais. 
 As cadeias produtivas florestais são 
trabalhadas pela EMATER-RIO de forma inte-
grada. Somente através de parcerias bem 
estruturadas com o setor ambiental do muni-
cípio é que se consegue realizar trabalhos de 
longo prazo. Quando um município se coloca 
disposto a produzir e adquirir mudas, sejam 

elas exóticas ou nativas, pode-se prestar aten-
dimento aos diversos projetos de recomposi-
ção florestal e silvicultura econômica. Exem-
plos de sucesso em 2015 foram verificados em 
Paraíba do Sul e Silva Jardim. A parceria com o 
escritório local da EMATER-RIO de Silva Jardim 
já dura décadas e vem promovendo resulta-

dos expressivos para os 
agricultores. 
 Com relação aos contra-
tos de crédito rural efetua-
dos em 2015, bem como 
os atendimentos realiza-
dos para sua concretiza-
ção, foram observados 
que dos 16 beneficiados, 
12 foram atendidos para 
elaboração de projetos de 
crédito. Os dois projetos 
contratados em  2015 

resultaram em financiamen-
t o s  d a  o r d e m  d e  R $ 
198.250,99 para silvicultura 

fluminense no município de Duas Barras. 
 Destaque do programa em 2015 foi 
observado na Região Sul do Estado, no municí-
pio de Paraíba do Sul. Naquele local, a equipe 
da EMATER-RIO trabalhou na implantação de 
silvicultura econômica em uma área de 25,3 
hectares e na assistência técnica para a 
implantação de sistema silvipastoril para 20 
beneficiários.

Produção de mudas de eucalipto em 
Silva Jardim.
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 Destaca-se ainda o trabalho realizado pela 
equipe local de Angra dos Reis, envolvendo 
produtores daquele município e de Paraty, 
organizados na Associação de Produtores do Vale 
do Mambucaba, com a produção de palmitos e a 
preservação e recuperação 
da Mata Atlântica na região 
com a utilização de sistemas 
agroflorestais.

Estima-se que hoje 
já existam cerca de 1,5 
m i l h ã o  d e  p l a n t a s 
espalhadas nas diversas 
p r o p r i e d a d e s ,  c o m 
produção anual de 500 
t o n e l a d a s  d e  p a l m i t o 
comercializados em diversos 
m e r c a d o s ,  c o m o  n a 
merenda escolar de Angra 
dos Reis e Paraty, em restaurantes e feiras da região.
 Cinco produtores são responsáveis pela 
produção de mudas. O restante dos associados está 

envolvido na produção do palmito em suas áreas. 
Diversas são as agroindústrias de processamento 
existentes no vale, sendo quatro delas legalizadas e 
com venda em mercados formais da região. Todo o 
trabalho com o palmito, desde o cultivo até a 

comercialização, é feito 
pelos sócios. O processo 
recebe acompanhamento 
c o m  u n i d a d e s 
demonstrativas,  cursos, 
d e m o n s t r a ç õ e s  d e 
resultados, visitas e reuniões 
grupais.

 

Programa Rio Floresta: Resultados alcançados por projeto em 2015
Projetos Total de

Beneficiários
Agricultores
Familiares

Restauração, Recuperação e Preservação da Mata Atlântica 135 76
Silvicultura Econômica 221 111
Sistemas Agroflorestais 57 41

Total Geral 413 228

Há 7 anos, a floresta de eucalipto 
em Paraíba do Sul vem recebendo 

assistência técnica dos 
extensionistas locais.

Produtor de palmito 
pupunha de Angra dos Reis 
mostra o ponto correto de 

corte da palmeira
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 Técnicos da EMATER-RIO, que atuam 
no Programa Rio Floresta , visando a 
preservação e restauração de florestas nativas, 
planejaram e aplicaram recursos do Programa 
Rio Rural para isolamento e recuperação de 
áreas de preservação e de florestas nativas, 
principalmente dentro do 
trabalho de proteção das 
nascentes existentes. 
 Em conjunto a este 
trabalho, o escritório local de 
Valença, em parceria com o 
Conselho Municipal de Meio 
A m b i e n t e ,  C E D A E , 
produtores rurais e empresas 
do município, implantou o 
“Adote uma nascente”. Este 
Projeto tem como objetivo a 
conservação de nascentes, 
áreas de recarga e matas ciliares, com foco 
principal na microbacia hidrográfica Rio das 
F l o r e s ,  a  q u a l  é  r e s p o n s á v e l  p e l o 
abastecimento de água para a sede do 
município.
 O  p r o j e t o  “ A d o t e  u m a 
nascente”  tenta tornar todos agentes 
protagonistas na preservação das 
nascentes, possibilitando o comércio, 
a indústria e pessoas físicas a adotarem 
uma nascente, contribuindo por meio 
de material para o cercamento. Já os 
produtores rurais, entram com a mão 
de obra e a área a ser conservada. A 
CEDAE fornece as mudas nativas e a 
EMATER-RIO, com a assistência técnica para a 
implantação das ações.
 Em conjunto. as áreas de isolamento e 
plantio serão instalados canais de captação de 

água e caixas de infiltração, ajudando a 
manutenção das águas pluviais no sistema 
hídrico da MBH.
 

Recomposição florestal em 
Valença, realizado em 2015

Nascente protegida há 4 anos, com 
regeneração natural da Mata Atlântica
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Ações em Agroecologia: resultados alcançados em 2015
Indicadores Agroecológicos Resultados

(ha)
Público em Geral Agricultura

Familiar
Transição para Agricultura Orgânica 540 63 47
Técnicas e Práticas Agroecológicas 343 107 72
Controle Fitossanitário 22 24 13
Diversificação Culturas Integradas 7 7 3
Manejo Conservação Solo e Água 5 12 4
Expansão da Área de Cultivos Orgânicos 2 5 3

Total Geral 919 218 142

Métodos de ATER em Agroecologia: resultados alcançados em 2015
Métodos de Extensão Rural Nº de Municípios que

Executaram Ações
Ações

Realizadas
Público

em Geral
Agricultor
Familiar

Visita 41 187 255 176
Atendimento no ESLOC 21 83 104 69
Demonstração Individual 8 13 16 12
Reunião 9 13 111 75
Capacitação de Agricultores 2 3 22 19
Outros Métodos 35 47 266 208
Total Geral 55* 346 774 559

 No que diz respeito aos trabalhos 
d e s e n v o l v i d o s  n a  E M A T E R - R I O  e m 
agroecologia podem ser verificados no quadro 

abaixo o total de beneficiários atendidos. 
Foram 774 do público em geral, sendo que 
destes, 559 da agricultura familiar.

 A área de abrangência pelas ações de 
ATER foi de 919 hectares. Na tabela abaixo 
estão relacionadas os dados mais expressivos 

das ações de base agroecológica, por 
hectares.
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 O o trabalho de transição da produção 
agropecuária convencional para a orgânica 
envolveu a área de 540 hectares com 63 
beneficiários, sendo 47 da agricultura familiar.  
Estes resultados demonstram uma demanda 
crescente de agricultores interessados na 
conversão para o sistema orgânico de 
produção.  Outro n úmero importante 
al cançado pela  EMATER-RIO foi  o  de 
a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e m  p r á t i c a s 
agroecológicas da ordem de 343 hectares, 
beneficiando um público em geral de 107 
produtores rurais, sendo destes, 72 da 
agricultura familiar.
 Mais resultados significativos podem 

ser observados na tabela abaixo. Foram 
desenvolvidos trabalhos para o ingresso de 
116 produtores orgânicos ao Sistema 
Participativo de Garantia (SPG), sendo 61 da 
agricultura familiar. Dessa forma, estes 
produtores estarão aptos a participar dos 
diferentes canais de comercialização de 
orgânicos. 
 D i f e r e n t e s  c a p a c i t a ç õ e s  e m 
agroecologia, manejo ecológico do solo, 
produção de sementes  orgânicas e técnicas 
de pós-colheita e embalagem envolveram 
136 beneficiários, sendo 102 da agricultura 
familiar. 

Ações em Agroecologia: resultados alcançados em 2015

Indicadores Agroecológicos Resultados Público em
Geral

Agricultura
Familiar

Elaboração de Projeto de Crédito 143 mil R$ 2 1
Mudas Plantadas em Cultivos Orgânicos 31.492 mudas 23 17
Produção adequada de Mudas 8.000 mudas 3 2
Acesso ao Sistema Participativo Garantia 116 pessoas 116 61
Capacitação em Agroecologia 88 pessoas 88 67
Capacitação em Produção e uso de insumos
Orgânicos

24 pessoas 24 16

Capacitação em Técnica Pós Colheita e
Embalagem 24 pessoas 24 19

Total Geral 280 183

: Aula pratica do curso de conservação de solo e água no 
município de Japeri, microbacia hidrográfica do Rio São Pedro
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 Nos meses de novembro e dezembro 
de 2015, o Programa Rio Rural promoveu cur-
sos sobre agroecologia para três turmas regio-
nais de técnicos executores, principalmente 
da EMATER-RIO.
 Os técnicos foram selecionados de 
acordo com a experiência de trabalhos com a 
temática do curso e do local de atuação, prin-
cipalmente, no que dizia respeito às caracte-
rísticas climáticas, de solo e das atividades 
agropecuárias. O número total de participan-
tes ouvintes foi de 148 técnicos. 
 Os organizadores, instrutores e cola-
boradores pertenciam a diferentes institui-
ções, tais como assessores e consultores do 
Programa Rio Rural, gerentes e assessores da 

EMATER-RIO, pesquisadores da Pesagro-Rio, 
pesquisadores das Embrapas, Agrobiologia e 
Gado de Leite, gerentes da área ambiental do 
INEA e CEDAE, técnicos da Prefeitura de Macaé 
e SEBRAE/PAES e produtores rurais dos muni-
cípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Itaocara, 
Porciúncula e Macaé.
 A capacitação abordou tópicos como 
aspectos gerais e conceitos de agroecologia, 
manejo agroecológico do solo, controle agro-
ecológico de pragas, proteção de área de 
recarga hídrica, sistemas agroflorestais, 
comercialização e controle de qualidade de 
orgânicos.

: Pesquisador da Embrapa Agrobiologia e o 
agricultor familiar apresentaram as técnicas 
de adubação verde e os resultados obtidos 
com a pesquisa participativa na Microbacia 

de Barracão dos Mendes, em Nova Friburgo.

Agricultor familiar e agrônomo do SEBRAE 
apresentaram trabalho de implantação e manejo 
de um Sistema Agroflorestal (SAF) com a cultura 

principal de café orgânico, em Porciúncula.
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 O acesso aos mercados institucionais, 
por meio de programas como o PNAE e o PAA, 
tem se constituído como uma alternativa para 
comercialização de produtos agroecológicos, 
com a consequente geração de renda para os 
agricultores familiares, além da melhoria nos 
padrões de consumo da alimentação escolar.  
O trabalho realizado pelos escritórios locais da 
EMATER-RIO para apoio aos agricultores 
familiares e suas organizações tem sido 
c o n s t an t e  de s d e 2 0 1 0 ,  l o go  ap ó s  a 
implantação da legislação que regulamenta o 
tema. 
 O escritório local de Paraty tem 
apoiado as ações do C AP ‒ Colet ivo 
Agroecológico de Paraty desde a sua primeira 
participação na chamada pública de oferta de 
produtos para o PNAE no município, no início 
de 2014. Sua atuação tem sido direta como 
representante do CAP junto à Secretaria 

Municipal de Educação. 
 Como forma de fortalecimento no 
p r o c e s s o  d e  a c e s s o  a o s  m e r c a d o s 
institucionais, os agricultores do CAP sentiram 
a necessidade de constituírem outra forma de 
organização, dentro dos mecanismos de 
conformidade da legislação de produtos 
orgânicos. Essa decisão possibilitará que 
recebam até 30% a mais nos preços dos 
produtos oferecidos às escolas. 
 Com apoio do escritório local EMATER-
RIO e de técnicos da superintendência do 
Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, 
t r a n s f o r m a r a m  o  C A P  n u m a  O C S  ‒ 
Organização de Controle Social. Até o mês de 
setembro de 2015, nove agricultores da APOP 
(Associação de Produtores Orgânicos de 
Paraty) já haviam recebido suas declarações 
individuais de inscrição no Cadastro Nacional 
de Produtores Orgânicos - CNPO .

Agricultores mostram as declarações 
individuais de inscrição no Cadastro Nacional 

de Produtores Orgânicos - CNPO
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O Programa Estradas da Produção, executado 
pela CORER - Coordenação de Engenharia Rural da 
EMATER-RIO, instituído pelo Decreto Estadual Nº 
42.244, de 15 de Janeiro de 2010, tem como foco 
principal a execução de obras de manutenção e 
recuperação das estradas vicinais fluminenses  
tendo em vista a necessidade de melhoria da trafe-
gabilidade das estradas rurais, propiciando o esco-
amento da produção agrícola, a conservação e pre-
servação da água e do solo agrícola.

Com seis anos de exis-
tência, o Programa já atuou 
em 70% das estradas vicinais, 
do Estado, realizando inter-
venções (recuperação e ma-
nut en ção)  em cerca  de 
27.000 km.

A intensidade com 
que os serviços são deman-
dados demonstra o sucesso 
da política pública e a neces-
sidade de adoção de procedi-
mentos direcionados à con-
tinuidade das ações, funda-
mentais para as populações 
rurais residentes nas micro-
bacias hidrográficas apoia-
das pelo Programa Rio Rural 
e demais programas governamentais, sobretudo 
aqueles executados pela SEAPEC ‒ Secretaria 
Estadual de Agricultura e Pecuária do Estado do Rio 
de Janeiro.
 Os recursos alocados nas estradas rurais, 
através, do Programa Rio Rural, no ano de 2015, 
possibilitaram expressivos avanços na gestão e 
melhoria das mesmas, pela adoção de novas técni-
cas de revestimento primário, bem como pelo 
acréscimo de equipamentos essenciais para o de-
senvolvimento do trabalho. 

 Como forma de dar continuidade ao traba-
lho técnico, e ainda buscar alternativa mais dura-
doura e sustentável, está sendo implantada, expe-
rimentalmente, a pavimentação asfáltica em pon-
tos críticos e estradas estratégicas para o escoa-
mento da produção rural fluminense, ação esta 
denominada “Asfalto na Roça”.
 O interior do Estado vem sofrendo diversos 
eventos climáticos, tais como fortes precipitações 
pluviométricas, que causam grandes danos sociais: 

sangramento de açudes, 
t r ans b or da me nt os  da s 
águas dos rios, inundações, 
deslizamentos. Em outras 
ocasiões, acontecem pro-
longados períodos de estia-
gens que  reduzem a reserva 
de água existente no solo, 
nos reservatórios e nos cor-
pos hídricos, necessários 
para o consumo humano, 
animal e para os vegetais em 

geral.
 O Programa Estradas da 
Produção apresenta-se 
como única ação represen-
tativa do Estado, cujo obje-
tivo é minimizar tais pro-

blemas para as populações residentes nas áreas 
rurais. Em busca deste objetivo conta com um con-
junto de ações estabelecidas para minimizar os 
efeitos destes eventos climáticos. Em meio às ad-
versidades citadas, a SEAPEC, através da coordena-
doria de Engenharia Rural da EMATER-RIO teve atu-
ação marcante, seja nos eventos climáticos, em 
parceria com a Defesa Civil Estadual, seja no apoio 
aos demais programas de governo, ou na habitual 
atuação de recuperação das estradas vicinais do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 Drenagem e recuperação de leito 
da estrada com brita corrida 
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 Chuvas intensas assolaram o Estado 
durante o ano, trazendo inúmeros danos para 
alguns municípios, exigindo atuação marcante do 
programa na recuperação de trechos que não 
p e r m i t i a m  a  p a s s a g e m  d e  v e í c u l o s , 
interrompendo os serviços de transporte de 
passageiros, coleta de leite,  entrega de insumos e 
escoamento dos produtos agrícolas, causando 
transtornos aos agricultores afetados e suas família
 

 

 As obras de recuperação e manutenção 
das estradas vicinais consistem em ações que 
envolvem: 
     Readequação de plataformas, elevação 
da pista de rolamento, implantação de sistema de 
drenagem superficial eficiente, aplicação de 
revestimentos primários, implantação de terraços 
ou bacias de captação para o recolhimento de 
água dos leitos das estradas, proteção e vegetação 
de encostas.

Atividades realizadas em ações 
emergenciais e infraestrutura:

O  Governo Estadual, através da Secretaria de 
Estado de Agricultura e Pecuária, vem se 
empenhando em transformar a realidade do meio 
rural f luminense no sentido de introduzir 
conceitos e práticas alternativas de exploração 
agropecuária que compatibilize a necessidade da 
satisfação econômica e social dos produtores 
rurais e de suas famílias. Entre outras ações, 
destacam-se neste caso, aquelas voltadas para a 
infraestrutura, conservação/preservação e uso 
racional dos recursos hídricos.
 A uti l i zação dos recursos hídricos 
subterrâneos e os resultantes do armazenamento 
das águas superficiais se revestem da maior 
importância e seriedade por se tratar de recursos 
de potencial limitado, que devem ser manejados 
com o maior rigor técnico para se evitar graves 
problemas de contaminação dos lençóis 
subterrâneos e das águas superficiais. 
 Em 2014, o RJ enfrentou a maior estiagem 
registrada nos últimos 20 anos. Diante das secas 
cíclicas que vêm ocorrendo em algumas regiões, 
fez-se necessária a implantação de ações eficazes 
para o interior com investimentos nos mananciais 
hídricos, de forma a aumentar as suas capacidades, 
minimizar e prevenir danos às famílias rurais nestes 
períodos de estiagens, assegurando o provimento 
de água para suas necessidades.

Estrada recuperada na microbacia 
Janela das Andorinhas, em Nova 
Friburgo (fotos antes e depois)

Estrada recuperada
com brita corrida
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minimizar e prevenir danos às famílias rurais nestes 
períodos de estiagens, assegurando o provimento 
de água para suas necessidades.
 As principais obras foram recuperação e 
limpeza  de açudes, tanques, reservatórios e outras 
estruturas de armazenamento de águas existentes 
nas propriedades rurais.

Resultados do Programa Emergencial de Estiagem
Municípios Nº de Produtores Nº poços/açudes/canais

Bom Jesus do Itabapoana 145 20
Campos do Goytacazes 7 3
Conceição de Macabu 106 91
Italva 317 138
Itaperuna 81 30
Natividade 272 79
São Fidélis 141 68
São Francisco do Itabapoana 209 70
São Sebastião do Alto 235 127
Santo Antônio de Pádua 33 14
Trajano de Morais 72 38

Total Geral 1618 678

Resultados Alcançados no Programa de 
Estradas da Produção:

 Melhoria da qualidade de vida e prática 
da cidadania das populações rurais;

 Preservação dos recursos naturais;
 Boas condições operacionais, conforto, 

segurança e trafegabilidade aos usuários;
 Redução dos custos dos transportes de 

insumos e da produção agrícola;
 Redução dos custos de conservação e 

prolongamento da vida útil das Estradas;
 Favorecimento da infiltração das águas 

pluviais e a recarga do lençol freático;

Ponte construída pelo Programa Estradas da Produção, que 
permite o escoamento da produção agrícola
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 Resultados Gerais do Programa 
de Engenharia Rural

 O Estradas da Produção, cujo foco 
principal , é a melhoria das estradas vicinais do 
Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2015, 
beneficiou 34 municípios, recuperando 
3.737,8 km de estradas, beneficiando, 
aproximadamente, 75.000 pessoas, entre 
produtores e habitantes das áreas rurais 
fluminenses.
 Além da prioridade nas estradas 
vicinais, a Coordenadoria de Engenharia Rural 
da EMATER-RIO executou ações de preparo de 
solo, favorecendo também 1.102 agricultores, 

incorporando 1.272,2 ha de solo ao processo 
produtivo do Estado. 
 Em 2015, o Programa atuou nos 
seguintes municípios: Areal, Barra Mansa, Bom 
Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, 
Campos, Cantagalo, Cardoso Moreira, 
Guapimirim, Iguaba Grande, Italva, Itaperuna, 
Macaé, Macuco, Miracema, Natividade, Nova 
Friburgo, Paraiba do Sul, Petrópolis, Quissamã, 
Rio Bonito, Santo Antonio de Pádua, São 
Francisco do Itabapoana, São Gonçalo, São 
José do vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, 
São Fidélis, São Sebastião do Alto, Sumidouro, 
Teresópolis, Trajano de Morais, Valença, Varre-
Sai e Vassouras. 

Recuperação de estrada vicinal por meio 
de operação de nivelamento com a 

motoniveladora (foto E) e preparo de 
solo com trator agrícola (D)
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 O objetivo do crédito rural é estimular 
os investimentos, garantir o valor do custeio 
da produção e comercialização, favorecendo 
o setor. Além disso, permite a utilização de 
tecnologias que irão promover a melhoria da 
produtividade e o aumento da produção agro-
pecuária no Rio de Janeiro. O crédito rural 
deve ser um instrumento de estímulo ao 
desenvolvimen-
to e a moderni-
zação de toda 
economia rural, 
seja ela para o 
pequeno, médio 
ou grande pro-
prietário. 
 O crédito 
rural educativo 
executado pela 
E M A T E R - R I O 
refere-se ao suprimento de recursos conjuga-
do com a prestação de assistência técnica, 
compreendendo a elaboração de projeto de 
crédito e a orientação técnica ao produtor. 

 Segundo dados do Sistema PCP Agro-
Geo/Crédito Rural Educativo, através do tra-
balho da EMATER-RIO em 2015, foram viabili-
zados 799 financiamentos de custeio, comer-
cialização e investimento agrícola e pecuário, 
beneficiando 674 produtores rurais e totali-
zando cerca de R$ 20 milhões em crédito rural 
liberado no Estado.

 As regiões com 
maior volume de apli-
cação do crédito rural 
em 2015 foram a Sul e 
a Serrana, com contra-
tações superiores a R$ 
7 e 6 milhões, respecti-
vamente. 
 Dentro destas 
regiões, os municípios 
que mais se destaca-
ram em contratações 

foram Quatis (Região Sul), com um montante 
de contratação de R$ 1.900.864 e Sumidouro 
(Região Serrana), com R$ 1.820.710 aplicados 
em crédito rural.

Caminhões adquiridos com recursos do 
crédito rural - Nova FriburgoCrédito rural possibilitou a construção de 

curral em Barra do Piraí
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 Abaixo estão as principais atividades 
financiadas em 2015, levando-se em conta a 
quantidade projetos de créditos elaborados, 
número de beneficiários atendidos e valor 
financiado. Destacam-se a bovinocultura de 

leite, com financiamentos contratados acima 
de R$ 11 milhões, e os financiamentos para 
tomaticultura, com valores de contratação de 
quase R$ 2 milhões.

Atividade Nº de créditos
elaborados

Nº de beneficiários
atendidos

Valor financiado (R$)

Bovinocultura de
Leite

382 314 11.069.485,95

Olericultura -
Tomate

66 62 1.831.431,18

Bovinocultura de
Corte

43 38 1.017.155,75

Pesca/Captura 29 28 709.642,72

Fruticultura -
Abacaxi

18 17 635.225,80

Fonte: Sistema PCP AgroGeo/Crédito Rural Educativo

 O Pronaf (Programa Nacional de 
Agricultura Familiar) é um meio de viabilização 
p a r a  a  i m p l a n t a ç ã o ,  a m p l i a ç ã o  e 
modernização da infraestrutura produtiva e 
social no meio rural, através do auxílio 
financeiro prestado aos pequenos produtores 
rurais.
 No âmbito do Pronaf, através da 
elaboração de projetos de crédito e emissão 
d e  D A P ´ s  p e l a  E M AT E R - R I O ,  f o r a m 
viabilizadas 718 operações de custeio e 
investimento agrícola e pecuário no Estado 
em 2015, totalizando mais de R$ 14 milhões 
em crédito rural para 616 agricultores 
familiares do Estado do Rio de Janeiro.
           A Declaração de Aptidão ao PRONAF ‒ 
DAP é o instrumento que identifica os 
beneficiários do Programa e suas formas 
associativas organizadas em pessoas jurídicas, 
constituindo-se em documento obrigatório 
para acessar as Políticas Públicas do Governo 
Federal.

 Como exemplo dessas pol íticas 
públicas destacam-se o crédito rural PRONAF, 
subsidiado com taxas menores que as demais; 
a venda direta aos governos municipais ou à 
CONAB por meio dos programas PAA - 
Programa de Aquisição de Alimentos e PNAE - 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, 
além da possibilidade de acessar o Programa 
MINHA CASA MINHA VIDA RURAL..

Emissão de DAPʼs para os quilombolas da 
comunidade Cafundá Astrogilda 
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 No Rio de Janeiro, mais de 19 mil 
beneficiários possuem a DAP válida e, no ano 
de 2015, a EMATER-RIO, principal agente 
emissor deste documento no Estado, emitiu 
2.494 declarações, possibilitando o acesso de 
produtores às políticas públicas destinadas 
aos agricultores familiares. 
 Conforme pode ser observado no 
gráfico abaixo, a Região Serrana foi a que mais 
emitiu DAPʼs (810) no ano de 2015, seguida 
pelas regiões Noroeste (659), Norte (430), Sul 
(378) e Centro (217).
 A EMATER-RIO também investiu na 

divulgação do crédito rural. Para isso, foram 
realizadas cinco reuniões em todos os 
Escritórios Regionais da Empresa, com a 
finalidade de capacitar seu corpo técnico. Na 
o c a s i ã o ,  f o i  en t r e gu e  m a t e r i a l  c o m 
o r i e n t a ç õ e s  s o b r e  o  a s s u n t o  a  u m 
representante de cada unidade. 
 Também foram apresentadas as 
modificações das regras do crédito rural por 
ocasião da nova safra (2015/2016), com o 
objetivo de padronizar os trabalhos com o 
crédito rural no Estado. Participaram das 
reuniões 103 técnicos.

Em 2015, aproximadamente 73 % do público assistido pela EMATER-RIO foi constituído de 
agricultores familiares, representando 71% do total de 44.145 agricultores familiares 

existentes no Estado do Rio de Janeiro, segundo o censo agropecuário de 2006.  
Considerando que o documento que oficializa e reconhece a condição de agricultor familiar é 

a DAP ‒ Declaração de Aptidão ao PRONAF, e que o habilita ao  acesso às políticas públicas 
diferenciadas para esta categoria, a EMATER-RIO, principal instituição responsável pela 

emissão deste documento, contribuiu de forma significativa para  que hoje existam no Estado 
do Rio de Janeiro 19.136 DAPʼs ativas, o que representa 43% do total de agricultores 

familiares, conforme informado no último censo agropecuário.

Reunião de Safra 
realizada na Região Sul
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“ A vida na roça não esta nada fácil, cada 
dia mais difícil, já estou ficando mais velho, o 
serviço está ficando pesado, não tenho mais a 
saúde que eu tinha antes e ninguém quer 
saber de trabalhar na roça.
 Foi ai que surgiu a necessidade de 
começar a modernizar as coisas aqui, sempre 
tive um ótimo relacionamento com o pessoal 
da EMATER de Bom Jesus, conversando e 
trocando idéia que cheguei na conclusão que 
precisava comprar este trator para facilitar 
meu trabalho.
 Antes eu tinha que pagar e esperar 
alguém pra poder fazer isso tudo pra mim. 
Agora eu mesmo faço.
 Hoje estou tirando uns 900 litros de 
leite por dia , antes isso pra mim era moleza , 
tirava tudo na mão, mas agora por conta da 

falta da mão de obra e por já estar bem 
cansado tiro leite na ordenha. Eu que faço 
tudo aqui planto, colho, tiro leite, cuido dos 
animais, faço inseminação.
 O trator me ajudou muito porque  
assim tenho condições de plantar mais capim, 
mais milho para alimentar minhas vacas. Ele 
me ajuda também a fazer meus silos, trazer 
ração pra minhas vacas.
 Foi graças ao PRONAF que eu pude ter 
o meu trator, que sem esse financiamento não 
teria condições nenhuma.  O juros é muito 
baixo e as condições de pagamentos facilitam 
muito.
 Eu vivo e sustento minha família com 
isso aqui, dependo da roça pra sobreviver. O 
trator facilitou muito meu trabalho e minha 
condição de vida.”

Caso de sucesso - Depoimento
 do produtor Astrogildo Anizio Santana Araújo
(Município de Bom Jesus de Itabapoana)
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 O projeto "Acess o ao Mercado 
Institucional na Região Serrana do Estado do 
Rio de Janeiro”, que viabiliza aos agricultores o 
acesso a políticas públicas, foi escolhido como 
uma das 57 melhores práticas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) na agricultura 
familiar e reforma agrária desenvolvidas em 
todo o Brasil. Implantado pelo escritório da 
Emater-Rio de Nova Friburgo, o projeto 
beneficiou 48 famílias de assentados e 
beneficiários do Rio Rural que vivem na área 
da antiga Fazenda Rio Grande, na microbacia 
de Conquista, no 3º distrito do município 
serrano.
 A  i n i c i at i v a  b e m  s u c e d i da  f o i 
apresentada durante o Seminário Nacional de 
Boas Práticas de Ater, promovido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário entre 
os dias 1º e 3 de dezembro, em Brasília. O 
evento apresentou experiências de sucesso 
de agricultores familiares, assentados da 
reforma agrária, agentes e instituições 
prestadoras de ATER.
 As famílias beneficiadas pelo projeto 
estão organizadas em duas associações: Serra 
N o v a  e  S e r r a  V e l h a ,  o n d e  f o r a m 
i m p l e m e n t a d a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s 
desenvolvidas com assistência da empresa de 
estadual de extensão (Crédito Fundiário, PAA, 
PNAE).
 A Empresa ficou orgulhosa com o 
resultado do concurso  e com a escolha do 
trabalho do  funcionário Ocimar Teixeira, do 
escritório de Nova Friburgo.  A indicação 

desse trabalho confirma a importância do 
comprometimento e seriedade de todos os 
agentes de desenvolvimento rural em prol do 
reconhecimento da EMATER-RIO como uma 
agente de mudança e de desenvolvimento do 
interior. 
 A premiação foi organizada através de 
comissões estaduais que enviaram 176 
propostas para uma comissão nacional, 
responsável pela escolha final dos 57 
melhores projetos de todo o país. Todos os 
selecionados receberam troféu, o certificado 
de boas práticas, apoio do MDA para 
divulgação, compartilhamento e aplicação na 
Ater. Além disso, eles comporão o caderno 
“Boas Práticas de Ater na Agricultura Familiar e 
na Reforma Agrária”, edição 2015. A ação foi 
organizada pelo Departamento de Assistência 
Técnica e Extensão Rural  (DATER)  da 
Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) do 
MDA, em conjunto com as secretarias e 
delegacias federais do Ministério e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra).

 

Projeto "Acesso ao Mercado 
Institucional na Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro”
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Desenvolvimento do projeto 

 Até 2001, a Fazenda Rio Grande, 
localizada em Conquista, 3º distrito de Nova 
Friburgo, tinha muitos meeiros ‒ agricultores 
parceiros que dividem o lucro obtido com os 
proprietários das terras ‒ e uma grande 
produção de olerícolas. Essa produção era 
comercializada no Mercado do Produtor da 
Região Serrana e na Ceasa de Irajá, no Rio de 
Janeiro, com menor poder de negociação.
 Em 2002, parte da propriedade foi 
vendida, por meio do Programa Banco da 
Terra (Atual Crédito Fundiário), para 48 
famílias radicadas no local e que foram 
divididas em duas associações: Serra Nova e 
Serra Velha. Neste período surgiu o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), como 
oportunidade de comercialização para a 
agricultura familiar. A Associação Serra Nova 
dos Trabalhadores Rurais de Nova Friburgo 
(ASNTR-NF) foi a primeira organização do 
Estado do Rio de Janeiro a aderir ao programa, 
no ano de 2006. 
 A proposta de fornecimento de 
alimentos foi assinada com a Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), que 
administra o programa no estado, com 14 
agricultores que forneceriam 12 produtos 
para o Banco Rio de Alimentos, administrado 
pelo Sesc Rio.
 Os primeiros projetos apresentados 
foram feitos pela equipe local da EMATER-RIO, 
sob a supervisão do extensionista Affonso 

Henrique Albuquerque Jr. Todos os controles 
de entrega e recebimento das mercadorias e 
as notas fiscais eram preparados e executados 
pelos extensionistas, dando suporte total às 
associações. Ao longo deste período, foram 
feitos esforços para capacitar a comunidade 
para assumir essas tarefas ligadas à gestão de 
suas atividades.
 Em 2011, ao iniciar sua participação no 
PNAE municipal, a Associação Serra Nova 
obteve condições financeiras para tal. Em 
2014, 22 agricultores já estavam participando 
do PAA na Associação da Serra Nova e 17 na 
Serra Velha, com valores de mais de R$ 260 mil.
 Com a experiência adquirida no PAA, 
em 2011 a Associação Serra Nova acessou a 
chamada pública do PNAE da Prefeitura de 
Nova Friburgo, firmando parceria com a 
Secretaria Municipal de Agricultura para 
apoio no transporte e distribuição dos 
produtos. Nos anos seguintes, visando 
garantir maior oferta e reduzir o custo de 
distribuição, foram feitas parcerias com 
grupos de agricultores de outras microbacias. 
Assim, tem sido possível entregar caqui, 
tangerina, goiaba, banana, aipim, inhame e 
batata doce, além da produção característica 
dos assentados, de legumes e folhosas.
 Este projeto acabou premiado no 
Sem in ár io  de Boas Prát i cas de Ater , 
principalmente porque a experiência pode ser 
replicada em sua totalidade, levando-se em 
consideração as características de cada 
município e de cada região.

Projeto "Acesso ao Mercado 
Institucional na Região Serrana do 

Estado do Rio de Janeiro”
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