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Apresentação
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O Relatório de Atividades da EMATER-RIO divulga os principais resultados alcançados e ações

realizadas no âmbito da Secretaria depara a execução das políticas públicas
Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - SEAPPA, que foram destaque em 2016.

Vinculada à SEAPPA, a Empresa tem efetiva presença no campo, atua de forma descentralizada
em 72 municípios do Estado. Um dos pontos mais fortes da EMATER-RIO é justamente sua

capilaridade, que faz com que seus técnicos sejam os representantes do Governo do Estado

mais perto dos produtores rurais.

A principal política pública da Secretaria de Estado de Agricultura é o Programa de

Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas. Conhecido como Programa
Rio Rural, coordenado pela SDS - Superintendência de Desenvolvimento Sustentável, e

executado pelos profissionais da EMATER-RIO, 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.)
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Por intermédio de , formam Comitês Gestores dasmetodologias participativas
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.

O Relatório de Atividades de 2016 da EMATER-RIO foi dividido por temas trabalhados
sem, no entanto, deixar de fazer referência aos programas setoriais e estruturantes
que formam as políticas públicas desenvolvidas pelas Secretaria de Agricultura, implementadas pela

Empresa de Extensão Rural. Muitos dos temas abordados são , ou seja, estãotransversais
presentes em mais de um programa\projeto. Todas as ações são executadas pelas equipes da EMATER-
RIO no campo, apoiadas pelos Escritórios Regionais e Escritórios de Engenharia Rural e pelo Escritório
Central, onde são estabelecidas estratégias, cronogramas, metas, além do monitoramento e avaliação
constante dos resultados.

Apesar da crise vivida por todo o setor público em 2016, a EMATER-RIO conseguiu excelentes
resultados no campo, econômicos e sociais, graças ao empenho, dedicação e comprometimento de
funcionários e dirigentes. Esses números são revelados no documento, bem como seus reflexos na

realidade dosetor rural fluminense.

Além da equipe técnica, a EMATER-RIO contou com uma cada vezárea administrativa
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 são, na verdade, conquista de todos os atores envolvidos nasbons resultados
atividades de assistência técnica e extensão rural.
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Estrutura Operacional e Bases Físicas

A EMATER-RIO está presente em todo território fluminense distribuída em unida-
des operacionais como Escritório Central, Escritórios Regionais, Escritórios Locais,

Escritórios de Engenharia Rural, Subescritórios e Centros de Treinamento.

A Empresa conta com força de trabalho constituída por com609 funcionários
formação multidisciplinar e aperfeiçoamentos em várias áreas, através dos cursos de pós-
graduação e nivelamento de informações proporcionadas pela Empresa ao seu corpo técnico
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Palácio Euclides da Cunha, em Niterói, onde funcionam o

Escritório Central da EMATER-RIO e a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
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Função Formação Profissional Quantidade

Extensionista Rural I

Engenheiro Agrônomo 77

Médico Veterinário 51

Zootecnista 14
Engenheiro Florestal 2

Agente de

Desenvolvimento
Rural I

Engenheiro Agrônomo 10

Médico Veterinário 16

Zootecnista 2
Engenheiro Florestal 2

Engenheiro Agrícola (ESER) 4

Extensionista Rural I 104

Agente de Des. Rural II Técnico Agrícola 117
Extensionista Social I 11

Extensionista Social II 14

Agente de Des. Social I 6

Agente de Des. Social II 5
Administrativos 117

Nível Superior 57

Total 609

Escritórios Quantidades
Central 01
Escritórios Regionais 05
Escritórios de Engenharia Rural 07
Escritórios Locais 72
Subescritórios 02
Centros de Treinamento 03
Total 90
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Metodologias de ATER
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As propõem ação prática de caráter educativo multi emetodologias de ATER
interdisciplinar, amparadas em técnicas e ferramentas que estimulam ao diálogo,
participação e a emancipação social e econômica dos agricultores, suas
famílias, moradores das comunidades rurais e áreas agrícolas remanescentes. Numa
abordagem articulada e integrada, o trabalho da extensão rural estabelece parcerias com
instituições públicas governamentais e não governamentais, propiciando o diagnóstico e a
reflexão crítica e consciente dos problemas, buscando ações e soluções que estarão contidas
nos planos locais de desenvolvimento rural sustentável.

Em 2016, no âmbito dos programas e projetos afins às políticas públicas, a EMATER-
RIO executou 35.812 métodos de ATER, proporcionando 125.427 ,atendimentos
estimulando o dos agricultores e suas famílias.protagonismo

Métodos de ATER Quantidade

Método Individual 31.100

Demonstração de Método 225

Grupos de Trabalho 228

Palestra / Aula 177
Reunião 2.984

DRP - Diagnóstico Rural Participativo 360

PEM – Plano Executivo da Microbacia 358

Encontro 93

Excursão 74
Exposição e Feira 40

Propriedade Demonstrativa, Unidade

Demonstrativa e de Observação

17

Campanha 26

Concurso 17
Curso 51

Dia de Campo 9

Dia Especial 28
Demonstração de Resultados 14

Seminário e Congresso 11

Total 35.812

FONTE: Sistema PCP Agrogeo, EMATER-RIO -

CPLAN
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Em 2016, a EMATER-RIO assistiu 45.824 beneficiários, totalizando 125.427
atendimentos (média de três atendimentos\ano por unidade de produção). Do total
assistido, 74% pertencem à agricultura familiar, 17% às mulheres rurais e 5% aos jovens rurais.

As diretrizes de planejamento da Empresa estabelecem como prioridade a agricultura
familiar, as políticas de gênero e geração, enfatizando a sucessão familiar nas

propriedades rurais.

Dada a sua capilaridade, a EMATER-RIO é a principal executora de políticas públicas
no meio rural, facilitando o acesso às mesmas pelas comunidades tradicionais (quilombolas e
indígenas) e pescadores artesanais. Durante o ano de 2016, a empresa atuou também junto

aos assentados da reforma agrária e os beneficiários do crédito
fundiário.

Dentro dos 7% que compõem as demais categorias estão as associações, conselhos,
sindicatos, entidades públicas e privadas, agroindústrias, alunos, professores e técnicos.

Atendimento e Público Beneficiário
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74% do público assistido pela

EMATER-RIO pertence à

agricultura familiar em sua

ampla diversidade.
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Atendimento e Público Beneficiário

Em 2016, a extensão rural atendeu quase 46000

agricultores fluminenses, entre pescadores,

quilombolas, indígenas e outros.

Público Assistido por Categoria Quantidade

Agricultor em Geral 28.336
Mulher Rural 7.792

Jovem Rural 2.246

Quilombola/Indígena 150
Assentado da Reforma Agrária 2.227

Pescador Artesanal 1.476

Crédito Fundiário 263

Outras Categorias 3.334
Total 45.824

FONTE: Sistema PCP Agrogeo, EMATER-RIO -

CPLAN / NIDOC

Público Assistido Quantidade

Agricultor Familiar 33.787
Agricul. não Familiar 8.730
Outras Categorias 3.307
TOTAL 45.824
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Crédito Rural

O crédito rural permite que os produtores rurais se desenvolvam economicamente e
aprimorem suas técnicas de produção, visando a sustentabilidade das atividades financiadas.
Objetiva estimular os investimentos e garantir o valor do custeio da produção e
comercialização, favorecendo o setor e estimulando o desenvolvimento e a modernização de
toda economia rural.

É a mais importante capaz de contribuir de forma decisiva para opolítica pública
desenvolvimento rural sustentável, desde que seja utilizado como instrumento e meio de
estruturação e reestruturação das unidades produtivas, das comunidades rurais, dos
municípios e dos territórios rurais.

O crédito rural deve ser associado a um projeto de desenvolvimento da
família, que contemple a diversificação e a sustentabilidade das explorações, o

beneficiamento e industrialização da produção, o aumento e agregação da renda e a geração
de ocupação e emprego.

A EMATER-RIO incentiva e facilita a tomada de recursos através do preenchimento de
cadastro, acolhimento de proposta, coleta da documentação, elaboração de projeto,
acompanhamento na liberação de crédito, assistência técnica e supervisão creditícia.

A EMATER-RIO incentiva e apoia os

agricultores familiares para a tomada de

recursos do crédito rural, visando o seu

desenvolvimento sustentável.
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Crédito Rural

Segundo dados do Sistema PCP AgroGeo/Crédito Rural Educativo, ações da EMATER-
RIO no ano de 2016 viabilizaram financiamentos de custeio, comercialização e investimento

agrícola e pecuário, beneficiando , totalizando734 produtores rurais R$
20.376.753,58 investidos no setor agropecuário fluminense.

Principais atividades financiadas no ano de 2016

Atividade Quantidade de
Beneficiários

atendidos

Valor financiado (R$)

Bovinocultura de leite 267 7.777.750,64
Olericultura - tomate 89 4.011.214,45
Bovinocultura de corte 54 2.010.605,82
Bovinocultura mista 18 1.330.047,80
Fruticultura - abacaxi 30 832.309,86
Fonte: Sistema PCP Agrogeo/ Módulo Crédito Rural
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Crédito Rural

O viabiliza a implantação, ampliação e modernização da infraestruturaPRONAF
produtiva e social no meio rural, através do auxílio financeiro prestado aos agricultores
familiares. 631 operações de custeioNo âmbito do PRONAF, foram registradas e

investimento agrícola e pecuário no Estado, viabilizando mais de R$ 13.000.000,00
em crédito rural para os agricultores familiares do Estado do Rio de Janeiro.

A é o instrumento queDeclaração de Aptidão ao PRONAF – DAP
identifica os beneficiários do PRONAF e suas formas associativas organizadas em pessoas
jurídicas, constituindo-se em documento obrigatório para acessar as políticas públicas do
Governo Federal.

No Rio de Janeiro, possuem a DAP válida e, nomais de 16 mil beneficiários
ano de 2016, a EMATER-RIO, principal agente emissor deste documento no estado, emitiu

3.334 declarações, possibilitando o acesso destes produtores às políticas públicas

destinadas aos agricultores familiares.

A DAP é o instrumento que identifica

e viabiliza o acesso às políticas

públicas, como o PNAE e o PAA.

Em 2016, a EMATER-RIO apoiou 631

operações de crédito Pronaf,

viabilizando R$ 13 milhões para

movimentar a atividade agropecuária

e melhorar a infraestrutura rural.
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Meio Ambiente e Sustentabilidade

A EMATER-RIO tem priorizado a execução das metas estabelecidas no Rio Rural, e o

principal foco deste programa é a que drenam pelasconservação das águas
microbacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, convergindo suas ações para

Práticas Incentivadas pelo Rio Rural Acumuladas até 2016
Nº de

Beneficiários

Recurso Total

Aplicado (R$)

Proteção de Nascente 2.329 5.335.903,52
Proteção e Recuperação de Área de Recarga 1.719 4.314.357,41

Recuperação da Mata Ciliar 505 1.539.063,79

Sistemas Agroflorestais 453 1.018.421,20
Saneamento Individual 258 512.343,66

Recuperação e Construção de Açude de Pequeno Porte 203 470.644,00
Canais de Contenção e Caixas de Captação para Infiltração de
Água 134 295.517,00
Manutenção de Restaurações Florestais 52 52.484,00

Cisterna para Captação de Água das Chuvas 9 37.912,40

Sistemas Silvopastoris 7 25.990,50
Captação e Distribuição de Água Potável 6 37.116,19

Total geral 5.675 13.639.753,67

A organização comunitária é

condição fundamental para a

conservação dos recursos hídricos e

do bem estar social nas áreas rurais

do Estado.
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A é um elemento universal essencial para a vida de um planeta. Isto porque sóágua
pode haver vida em um planeta se houver sua presença na forma líquida. Produzir alimentos
com ajuda da natureza se constitui no eixo temático de planejamento e execução das ações
pela EMATER-RIO na busca da conscientização do seu público alvo. Os recursos do Programa

Rio Rural foram fundamentais na nas propriedades rurais econservação da água
mitigação dos efeitos da mudança climática no Estado do Rio de Janeiro.

Devido à forte estiagem que assola a região, em Bom Jesus do Itabapoana, a EMATER-
RIO decidiu que a prioridade seria a execução do plano emergencial, lançado pela SEAPPA,
visando aquisição de volumoso (silagem e cana forrageira), limpeza de açudes de pequeno
porte e construção de caixas de contenção e infiltração de água de chuva e outros.

Em Italva, foram implantados diversos subprojetos ambientais. Destacando-se os 77

subprojetos de , com 61,6 hectares já isolados e os 31proteção de área de recarga
subprojeto de , com 24,8 hectares isolados. Neste município aproteção de nascentes
implantação de SAF's em sistema de mutirão serviu de referência para todo o Estado.

Em Itaperuna e Natividade, foram destaque as ações voltadas para a proteção de

nascentes, visando à preservação dos mananciais, proteção de mata ciliar
com preservação dos córregos e rios do município, proteção área de recarga, para preservar a

mata nativa e retenção de água. Em Itaperuna, orientação para o correto descarte de
embalagens vazias de agrotóxico, evitando com isso a contaminação do solo, das

nascentes, córregos e rios, se destacou também como ação efetiva da EMATER-RIO junto aos
produtores rurais e sua família.

Proteger nascentes e a

natureza é a garantia de

manutenção da vida para

as gerações futuras.

Meio Ambiente e Sustentabilidade



Itaocara, no Noroeste fluminense, é um dos municípios do interior do estado com forte

mobilização dos agricultores nas microbacias hidrográficas. A conscientização dos
produtores rurais contribuiu para a adesão aos projetos desenvolvidos pelo Rio Rural.

Desde o seu lançamento, há seis anos, já foram protegidas no164 nascentes de água
município. O uso de caldas naturais pelos produtores rurais, conhecidas como caldas
sulfocálcicas, como solução alternativa para o manejo de pragas e doenças nas lavouras, foi
outra importante ação da equipe local em Itaocara em proteção aos recursos naturais. A
condução de pesquisas pelas Universidades da Alemanha proporcionaram importantes
resultados em conservação de solo no município, sobretudo em áreas ocupadas por
pastagens.

Em Porciúncula o Programa Rio Rural implantou em várias propriedades rurais as

fossas sépticas biodigestoras, excelente alternativa de saneamento básico, em que

o sistema biodigestor tem tripla função: previne as doenças, protege o lençol freático (água do

poço) e produz adubo orgânico de qualidade. Até 2016 foram adquiridos de fossas384 kits
sépticas – modelo EMBRAPA, bem como suas instalações.

No ano de 2016, o grande marco do escritório local da EMATER-RIO de São José de Ubá
foi a integração dos COGEM's e a Associação de Produtores trabalhando de forma organizada,

possibilitando a implantação do viveiro para produção de mudas de espécies
florestais nativas e várias práticas de conservação da água e solo nas propriedades

rurais.

Relatório de Atividades -2016

As fossas sépticas

biodigestoras são uma ótima

alternativa de saneamento

básico.

Meio Ambiente e Sustentabilidade



Em Campos dos Goytacazes, a unidade avançada da EMATER-RIO em Santo Eduardo

promoveu um concurso de fotografia sobre Apreservação de nascentes de água.
iniciativa envolveu 60 jovens de 14 a 17 anos, em sua maioria filhos de produtores rurais. Em
São Francisco do Itabapoana, ações visando a recuperação das matas ciliares se destacaram
dentre as práticas ambientais incentivadas pelo Rio Rural.

Em Três Rios, ação da EMATER-RIO, em parceria com a Prefeitura Municipal, Instituto
Três Rios da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o INATTUS, possibilitou acessar dois

editais no valor total R$ 1,1 milhão, destinados à implantação de 30 hectares de
mata nativa 16 quilômetros de estradas vicinaise na microbacia do Córrego

da Cruz.

Em Paty do Alferes, a EMATER-RIO auxiliou no levantamento dos dados necessários e
no preenchimento do CNARH – Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos,
desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria com autoridades estaduais
gestoras de recursos hídricos, com objetivo principal de permitir o conhecimento do universo
dos usuários das águas superficiais e subterrâneas em uma determinada área, bacia ou
mesmo em âmbito nacional. No ano de 2016, entre cadastros e atualizações foram atendidos
91 produtores e proprietários pela equipe local.

Relatório de Atividades -2016

O concurso de fotografia envolveu

jovens e adultos e estimulou a

recuperação das matas ciliares.

Meio Ambiente e Sustentabilidade



Meio ambiente e sustentabilidade

Em Rio Claro, a EMATER-RIO teve uma atuação bastante significativa junto ao
COMDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), o qual, através de convênio
com o INEA, tornou-se um órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador do meio ambiente de
Rio Claro.

Nos municípios de Rio das Flores, Piraí e Resende, localizados na região Sul, em Bom
Jardim, Sapucaia e Cantagalo, na Região Serrana, a EMATER-RIO realizou importantes ações

relacionadas à , através das práticas incentivadas pelo Rioproteção de nascentes
Rural.

Em Tanguá e Seropédica, os destaques foram as ações visando a conservação de
solo e da água com uso de adubação verde, manejo adequado e uso de caldas

alternativas. Em Itaguaí, os destaques foram as ações realizadas em saneamento rural

utilizando as fossas biodigestoras. A equipe local de Magé incentivou plantio de
sistemas agroflorestais em áreas de proteção permanente, visando a recuperação da

cobertura vegetal e também como forma de possibilitar a produção de alimentos e geração de
renda para famílias de agricultores familiares, o que vem ocorrendo principalmente com os
recursos do Programa Rio Rural.
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Ações de preservação do meio

ambiente foram estimuladas pela

EMATER-RIO em todo o Estado.
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Olericultura - Rio Horti

A cadeia de produção da olericultura se destaca como atividade estratégica do
desenvolvimento rural no estado do Rio de Janeiro. A olericultura tem como característica o
uso intensivo dos fatores de produção: . E promoveu aterra, capital e trabalho
circulação de capital na ordem de R$ 1,1 bilhão no ano de 2016.

O programa Rio Horti tem por objetivo fornecer à população fluminense cada vez mais
legumes e verduras produzidas em lavouras do próprio Estado. O setor tem caminhado para a
autossuficiência, impulsionado pela oferta de crédito para financiar a produção. Em 2016 os
projetos de crédito rural elaborados pela EMATER-RIO possibilitaram a aplicação de recursos
na ordem de pelos produtores de olerícolas.R$ 5,8 milhões contratados

Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 60 produzem economicamente cerca de 40
espécies de olerícolas divididas em três grupos: hortaliças folhosas (alface, couve,
espinafre, repolho, brócolos, couve-flor etc), hortaliças frutos(tomate, pimentão, jiló, quiabo,
pepino etc), hortaliças de raiz e rizomas (aipim, batata-doce, inhame etc).

Quadro 1. Levantamento da Produção Olerícola do Rio de Janeiro - 2016.

Grupo Nº Produtores Produção
(t)

Área colhida
(ha)

Faturamento Bruto
(R$)

Folhosas 10.772 271.334,21 9.846,00 375.831.832,00
Frutos 16.711 414.062,09 12.760,00 549.686.893,50
Raízes 5.900 120.442,96 8.560,00 167.675.746,50
TOTAL 33.383 805.839 31.166 1.093.194.472,00
Fonte: Acompanhamento da produção agrícola - 2016 - ASPA/EMATER-RIO

A olericultura está presente

economicamente em 65% dos

municípios fluminenses, movimentando

diretamente  R$ 1,1 bilhão.
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A EMATER-RIO tem orientado a adoção de novas tecnologias, além de manter os
produtores e trabalhadores envolvidos conscientes da necessidade da preservação
ambiental, uso racional de insumos (fertilizantes e pesticidas). Somente em 2016,
extensionistas assistiram 1305 produtores em e 3402educação sanitária vegetal
produtores em manejo de agroecossistemas.

A equipe de Sumidouro, em parceira com a Defesa Sanitária, Prefeitura Municipal e
Sindicato Rural e iniciativa privada vem realizando sistematicamente campanha de
recolhimento de embalagens de agrotóxicos, além de treinamentos para uso
correto e descarte de embalagens nas propriedades rurais. Ações semelhantes ocorreram em
Itaperuna e Teresópolis.

Em Magé, a unidade local da Empresa realizou importantes ações visando uso racional
de corretivo e adubos, promovendo campanha de análise de solo, uso de
sementes melhoradas, controle de pragas e doenças, conservação e preservação de solo e
água, uso racional de irrigação e drenagem, mercado e comercialização.

A EMATER-RIO trabalha para levar

aos produtores rurais tecnologias

que permitam a produção

sustentável de alimentos.

Olericultura - Rio Horti
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Em Paty do Alferes, a equipe local tem incentivado a diversificação de atividades,

evitando os aspectos negativos monocultura do tomate, principal cultura deste município. A

realização de exposição de outras olerícolas na tradicional “Festa do Tomate”, além do acesso

as políticas públicas como o PRONAF/Crédito Rural e o PNAE têm incentivado o produtor rural

a reduzindo as áreas plantadas com tomate nestediversificar suas atividades
município Em 2016, o cultivo protegido se consolidou em Paty do Alferes com instalações.

destinadas ao cultivo de diversas variedades de tomate, pimentão, pepino e outras olerícolas.

A região Serrana voltada para as culturas de espécies folhosas contemplando umé ,
universo de mais de espécies orém , contribui para o20 . P , o quedestaque alfaceé o
abastecimento de forma expressiva do rande Rio de Janeiro e região dos lagos.G

Com o objetivo de difundir métodos de irrigação mais eficientes, a EMATER RIO,
promoveu noDia de Campo sobre utilização da água na olericultura
município de Nova Friburgo. m Bom Jesus do Itabapoana, a produção olerícola tem sidoE

comercializada na Feira Municipal, Feira de Orgânicos, supermercados, PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar), e no caso do tomate, a produção também é destinada ao
CEASA.

As metodologias de ATER promovem

a organização produtiva e social dos

agricultores e garantem o acesso às

políticas públicas.

Olericultura - Rio Horti
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Em Petrópolis a EMATER-RIO e a Prefeitura promoveram excursão técnica para
Holambra com o intuito de proporcionar aos agricultores do município oportunidade de
terem acesso às tecnologias de ponta.

A EMATER RIO principal executora do programa Rio Rural elaborou em 2016 vários

projetos que possibilitaram aplicação de R$ 820 mil em práticas sustentáveis
na olericultura estadual, tais como adubação verde, barreiras vegetais, plantio direto e

plantio em nível.

O uso racional dos insumos

agrícolas e da água

proporcionan a produção

de alimentos sem prejuízos

ao meio ambiente.

Olericultura - Rio Horti
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Silvicultura

Em 2016, a EMATER-RIO atuou junto a outros órgãos estaduais na construção de um

novo Programa de Fomento Florestal, que contribuirá para o desenvolvimento do
setor no estado do Rio de Janeiro.

As ações de fomento serão disponibilizadas prioritariamente em cinco Distritos
Florestais que serão “objeto de medidas de incentivo à produção florestal sustentável, sem

prejuízo das demais atividades rurais, onde serão implementadas políticas públicas

integradas, de cunho econômico, social e ambiental, conjugadas com ações efetivas de

recuperação de áreas degradadas, com prioridade nas áreas de preservação permanente e

reservas legais” (Decreto nº 45.597 de 10 de março de 2016).

O Fomento Florestal para o RJ e o de Assistência Técnica e Extensão Rural para o
Desenvolvimento Sustentável do Médio Produtor Rural do Estado do Rio de Janeiro (Proater
ao Médio Produtor Rural) são programas que contemplam os objetivos do Plano Setorial de
Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de
Baixa Emissão de Carbono na Agricultura - Plano ABC.
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Silvicultura

O envolvimento da EMATER-RIO tem sido determinante nas atividades de
transferência de tecnologias, assistência técnica e extensão rural (ATER) para o

desenvolvimento da Neste sentido, tem atuado junto aossilvicultura econômica.
órgãos competentes para agilizar o licenciamento ambiental de projetos, principalmente em
áreas acima de 50 hectares.

A EMATER-RIO, em 2016, realizou um levantamento em todo estado do Rio de Janeiro

e encontrou A área1.651 produtores rurais com cultivo de florestas.
estimada foi de 26.938 hectares com silvicultura. Foram atendidos 23 produtores rurais em

silvicultura, que contribuíram para a implantação de para241 hectares de florestas
fins econômicos em 2016. No mapa a seguir podem ser observadas as informações por
município por faixa de área, onde se verifica a ocorrência do cultivo de florestas distribuídos
em todo o estado, com maior concentração em Resende, Campos dos Goytacazes, São Pedro
da Aldeia, Duas Barras, Teresópolis e Itaperuna.



Silvicultura

A tabela a seguir, mostra o número de produtores e a área por cultura silvícola
explorada economicamente no Estado do RJ. Constata-se que 96% da área ocupada com

silvicultura econômica no estado se deve a cultura do eucalipto.

Relatório de Atividades -2016

A preferência pela cultura do

eucalipto se destaca pela

praticidade e poupança garantida.



Silvicultura

Em Angra dos Reis, florestas de palmeiras para produção de palmito são a principal
atividade do Vale de Mambucaba e da Associação dos Produtores, onde 99% dos produtores
possuem pelo menos 200 pés de palmito. Levantamento da EMATER-RIO identificou a

existência de 1,5 milhão de plantas, responsáveis pela produção de 500 toneladas de
palmito por ano.

Em 2016, foram produzidas , partes destas mudas20 mil mudas de pupunha
foram disponibilizadas aos produtores rurais através dos recursos dos projetos do Rio Rural
elaborados pela EMATER-RIO.

No ano passado, o município de Magé obteve faturamento bruto da ordem
de R$ 575 mil, possibilitando aumento de 103% em relação ao ano anterior, oriundo da

venda de palmito, mudas de pupunha e produção da polpa de açaí.

Relatório de Atividades -2016

O trabalho com florestas é

recompensado pela natureza.

Além da renda, ganha-se

qualidade de vida.



Silvicultura

A EMATER-RIO intensificou suas ações na através dacultura da pupunha
orientação e incentivo do plantio de pupunheiras, implantação de sistemas agroflorestais e
legalização ambiental, agregando valor à produção vendida, graças à possibilidade de
emissão de nota fiscal. Além disso, foram elaborados projetos de crédito junto ao Banco do

Brasil para investimento na implantação da cultura do palmito pupunha.

No município de Silva Jardim, foram atendidos 32 agricultores todas com interesse ou
já produzindo lenha, escora e carvão com a cultura do eucalipto. Este município é um
importante polo de produção palmito pupunha, contando com agroindústria com

tecnologia de ponta no processamento do palmito. Outra atividade destaque é o

cultivo de seringueiras. A EMATER-RIO realizou importante trabalho na organização dos
produtores de palmito pupunha.

A Microbacia dos Rios Roncador/Mato Grosso (Saquarema) foi objeto de
acompanhamento dos projetos implantados em 2014/2015. A produção de palmito
pupunha, espécie introduzida via projeto grupal - Programa Rio Rural, teve seu
acompanhamento realizado através de visitas técnicas. Esta microbacia é caracterizada pela

produção de bananas em consórcio com a mata. O palmito pupunha se

adequa a esta produção agregando valor à atividade produtiva sem interferir na preservação
ambiental.

Relatório de Atividades -2016

A EMATER-RIO vem intensificando

suas ações em silvicultura, fruto do

trabalho de orientação, incentivos e

financiamento.
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A agricultura orgânica é uma forma ambientalmente sustentável de utilização do solo
para a produção, de forma a garantir a preservação dos recursos naturais. Possui como

princípios básicos o e o solorespeito à natureza; a diversificação de culturas
como organismo vivo. Baseado nessas premissas, a agricultura orgânica tem se desenvolvido
a passos largos à medida em que a população cada vez mais se conscientiza da importância de
consumir alimentos saudáveis. Maior mercado, maior produção!

No ano de 2016, foi registrado o aumento de 15% no número de agricultores
orgânicos e, atualmente, o Estado do Rio de Janeiro totaliza 545 produtores certificados

pelo Ministério da Agricultura. O aumento anual de produtores aderindo ao sistema orgânico
demonstra a evolução e consolidação do segmento na economia fluminense. A agricultura

orgânica se encontra distribuída em nas regiões Noroeste, Serrana, Sul,57 municípios
Metropolitana e Baixadas Litorâneas do Estado.

Agricultura Orgânica e Agroecologia



A EMATER RIO tem apoiado o segmento por ser um setor que promove o
desenvolvimento sustentável do setor primário da economia estadual e possibilita uma ótima
fonte de renda aos agricultores que optam por esse sistema de produção. O enfoque maior
tem sido dado às capacitações dos produtores.

Durante o ano de 2016, foram capacitadas 6716 pessoas em agroecologia
nos mais diversos sistemas de produção. Destaque especial deve ser dado à Escolinha de
Agroecologia, situada em Nova Iguaçu, com cursos de 10 meses de duração. Resultado da
parceria entre EMATER-RIO, UFRRJ, Pesagro-Rio, ICMbio e Embrapa, a escolinha tem
capacitado anualmente cerca de 35 a 40 pessoas em cultivos e técnicas agroecológicas As.
capacitações têm como base as metodologias de extensão como excursão, dia especial e
demonstração de métodos.

Dentre as capacitações elaboradas ao longo do ano, a EMATER RIO tem dado especial

atenção na transferência de tecnologia para produção e uso de
insumos orgânicos, pois a real necessidade dos insumos serem produzidos na

propriedade, pela exequibilidade e economia na unidade produtiva. Dessa forma foram
capacitados 2250 pessoas na produção e uso de insumos orgânicos.

As capacitações em agroecologia focaram também na utilização de técnicas e
práticas conservacionistas numa área de 3.131 hectares. A área expandida com

técnicas agroecológicas tem como principal apoio o Programa Rio Rural o qual, através de
incentivos financeiros fornecidos aos produtores, possibilitaram a aquisição de insumos e
ferramentas para implantação desse sistema.

Agricultura Orgânica e Agroecologia
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A EMATER-RIO capacita os

produtores desde a sala de aula

até a prática no campo.
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Ações integradas entre o Programa Rio Rural e o Cultivar Orgânico possibilitaram a

mudança de áreas de agricultura convencional para o sistema em
transição para o orgânico em um total de 2675 hectares. Paralela à expansão, houve

a diversificação de culturas em 936 hectares, um dos princípios básicos da agricultura
orgânica, contribuindo assim para melhor equilíbrio do uso do solo e da propriedade. Ganha
o produtor por agregar maior valor à produção e à população de maneira geral pelo menor
impacto ambiental e degradação do meio ambiente tendo como resultado produtos mais
saudáveis para o consumo.

Como reflexo dessa realidade tem se observado a maior demanda por produtos
orgânicos e, consequentemente, a necessidade de mercados que possam atender a

população nesse segmento. Atualmente, a cidade do Rio de Janeiro possui 18 feiras
orgânicas distribuídas em vários municípios, sendo os principais canais de

comercialização dos agricultores orgânicos do Estado.

Agricultura Orgânica e Agroecologia

As feiras orgânicas têm  se expandido no

Estado, contribuindo para fortalecer o setor.
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A EMATER RIO tem atuado fortemente na promoção de circuitos curtos de

comercialização (feiras municipais), as quais têm propiciado um canal excepcional de venda

dos produtores agroecológicos, beneficiando assim os consumidores que podem adquirir

produtos mais frescos. Esses mercados atualmente funcionam em todas as regiões

fluminenses, contribuindo para a interiorização, desenvolvimento e consolidação da
agroecologia em todo o nosso território.

Agroecologia – SAF - Sistemas Agroflorestais

O SAF é uma das práticas apoiadas pelo Programa Rio Rural e permite a integração de

árvores nativas e exóticas com culturas temporárias e perenes em uma mesma área, com fins

econômicos e impactos ambientais positivos. Em 2016, a EMATER-RIO obteve resultados

significativos no em diversosdesenvolvimento de sistemas agroflorestais
municípios do Estado.

Realizações de 2016 Nº de

beneficiários

Unid. Resultados

Subprojetos do Rio Rural sobre Sistemas
Agroflorestais

463 R$ 1.458.484,55

Manejo de Luminosidade 16 m2 13.045,00
Produção Adequada de Mudas 7 muda 8.900,00
Implantação de Sistemas Silvipastoril 46 ha 2.971,75
Capacitação em Sistemas Agroflorestais 29 ud/pess 510,00
Área de Preservação Permanente
Recuperada com SAF

12 ha 130,00

Implantação SAF em Área de Agricultura
Convencional

17 ha 115,00

Produção Sementes Florestais 9 kg 42,00
Implantação SAF em Área Degradada 9 ha 41,00
Implantação SAF em Área de Pastagem
Degradada

11 ha 7,50

Podas Limpezas / Frutificação 6 ha 4,00
Fonte: EMATER-RIO / PCP-AgroGEO

Agricultura Orgânica e Agroecologia
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Em Valença, o destaque é o projeto Pró-Juçara, cuja finalidade é a de repovoamento da
palmeira juçara no Quilombo São José da Serra.Além deste trabalho, a EMATER-RIO vem
realizando diversos trabalhos com objetivo de promover a recuperação de áreas de matas
nativas, áreas de preservação permanente (APPs) e formação da reserva legal, culminando no
atendimento a 75 produtores rurais.

Outro tema que merece destaque foi o avanço da agricultura orgânica no município de
Varre-Sai. Através da APROENF (Associação de Produtores Orgânicos do Extremo Noroeste),

primeira associação de produtores orgânicos do Noroeste Fluminense,

foram elaborados vários subprojetos do Rio Rural, atendendo cerca de 22 famílias em
cinco microbacias do município, com investimentos de aproximadamente R$

55.000,00.

A APROENF possui hoje DAP jurídica, com 43 associados, possibilitando a
comercialização de produtos orgânicos através dos programas de governo. A EMATER-RIO em
Varre Sai implantou quatro SAFs (Sistemas Agroflorestais – Consorciação horta/floresta),
sendo um deles o primeiro do Noroeste Fluminense. Esta ação só foi possível devido aos
incentivos do Rio Rural a APROENF.

No município de São Francisco de Itabapoana os projetos elaborados pela EMATER-RIO

possibilitaram totalizando R$ 176 mil investidos até 2016a implantação de 61 SAF’s,
e proporcionado aumento significativo no uso desta prática agroecológica.

Agricultura Orgânica e Agroecologia

A EMATER-RIO trabalhou para a

implantação de SAF’s - Sistemas

Agroflorestais, com consórcio de

horta com floresta.
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Floricultura - Florescer

  A floricultura é um atividade intensiva  que gera maior postos de trabalho por área 
cultivada na atividade primária. Caracterizado por ser uma cadeia dentro do agronegócio, de 

médio a alto valor agregado, o setor é conduzido em 98% das propriedades por 

pequenos e médios produtores, tendo produção ininterrupta ao longo do ano.

 No último ano, o setor sofreu uma queda na atividade devido à crise econômica na 
qual o país se encontra, refletindo em decréscimo em produção e  comercialização. 
Entretanto, apesar do revés econômico, a atividade ainda é uma das principais no 

agronegócio fluminense, gerando um faturamento bruto da ordem de  R$ 160 
milhões. Destaque para as flores de corte e produção de grama, as quais, juntas, 

contribuem com 67% do faturamento total.

 A consolidação do segmento se deve ao  Programa Florescer, instituído em 

2005 pela Secretaria de Agricultura do Estado e operacionalizado pela EMATER RIO. O 
Programa foi responsável pelo fomento à atividade em todos os níveis desde o apoio na  
tecnologia de produção, através de cursos, capacitações, intercâmbios técnicos, até no 

financiamento dos cultivos que atingiram os valores de R$ 1.616.366,00.

  O apoio do crédito rural tem sido um diferencial e, além do Florescer, foram obtidos 

pelos floricultores nas linhas de crédito rural o total de RS 417.000.00 para custeio e R$ 

800.000,00 para investimento no setor. Reflexo deste aporte de recursos na produção 

pode ser notado na tecnificação da atividade, bem como a melhor estruturação das unidades 
produtivas com a implantação de novas estufas e aquisição de tratores, caminhões e 
caminhonetes para a comercialização dos produtos. 
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 O setor possui atualmente cerca de 850 produtores. Destes, em 2016, a 

EMATER-RIO atendeu diretamente 237, envolvendo aproximadamente 400 

pessoas, com a realização de 166 métodos de ATER.  Especial atenção foi dada ao intercâmbio 
entre produtores de zonas distintas de produção com a promoção de excursão para esse fim. 
Dessa forma, foi verificada a modernização e implantação de tecnologias de vanguarda nas 

regiões produtoras. contribuindo de forma efetiva para melhoria da produção, 
produtividade e renda dos floricultores. 

 Considerando que o segmento possui alto valor agregado, a EMATER-RIO, junto com a 

Secretaria de Estado de Agricultura, por meio do Programa Florescer, possibilitou o 

treinamento de técnicos, visando a capacitação de produtoras rurais na técnica de arte 
floral, que configura uma ótima opção de renda para unidade familiar.

O intercâmbio técnico é 
fundamental para a competitividade 

da floricultura fluminense.

A aquisição de veículos de transporte 
para a produção, via crédito rural, tem 
viabilizado a atividade em várias 
propriedades.

Floricultura - Florescer
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 A atividade floricultura, por ser uma atividade intensiva, merece especial atenção o seu 

adequado manejo para evitar a degradação dos recursos naturais. O manejo 

inadequado pode inviabilizar zonas produtoras e comprometer seriamente unidades 
produtivas. 

 A EMATER RIO tem, com a operacionalização do programa Rio Rural, permitido aos 

floricultores a aplicação de recursos para conservação das suas propriedades, 

bem como para o desenvolvimento dos cultivos com menor impacto ambiental, através da 

utilização de matéria orgânica (composto) e caldas alternativas para controle de 

pragas e doenças. Foram atendidos 214 produtores no manejo de agroecossistemas, 
possibilitando o desenvolvimento sustentável das zonas de produção do setor. 

 A floricultura do Estado do Rio de Janeiro, apesar das dificuldades advindas da crise 

nacional, encontra-se em um ótimo patamar técnico e com grandes perspectivas de 

crescimento para o ano de 2017. A tomada de crédito do ano passado e o investimento no 
setor refletem o grau de confiança do produtor e prometem um ano promissor para o 

crescimento e desenvolvimento do setor.

Relatório de Atividades -2016

A floricultura do RJ tem retomado o 
crescimento através de tecnologia e 
conservação ambiental.

Floricultura - Florescer
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Cafeicultura - Rio Café

           A cafeicultura fluminense já esteve em lugar de destaque na produção mundial de café. 
Ao longo dos anos houve um grande declínio por manejo inadequado do solo e outros fatores 
como declividade das áreas utilizados para a exploração cafeeira e dificuldade de mão de obra. 

Entretanto, o Estado manteve suas origens e atualmente 2271 produtores 

respondem por essa produção que, se não é referência pela quantidade, busca-se a referência 
pela qualidade. 

 O Estado do Rio de Janeiro ocupa atualmente 12.589 hectares e obteve uma 

produção bruta no ano de 2016 de 18.647 toneladas. Concentrada nas regiões 

Noroeste e Serrana, a produção gerou uma receita anual de R$ 122.282.851,00.  Os 

destaques da produção estadual são os municípios de Porciúncula e Varre Sai, que 

concentram a maior área, produção e produtores envolvidos na atividade. 
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        A EMATER RIO tem apoiado os cafeicultores do Estado. Em 2016, foram 569 
produtores atendidos (507 familiares), por meio da realização de 260 métodos de 

assistência técnica e extensão rural beneficiando assim aproximadamente 3272 pessoas. 

 Com foco na produção de café de qualidade, o Programa Rio Rural beneficiou 496 
produtores, com recursos na ordem de R$ 1.419,536,00, que possibilitaram aos produtores a 

aquisição de terreiros, estufas e secadores mecânicos de café. 

 Com a modernização do sistema de secagem, os cafeicultores obtiveram melhor 
qualidade do produto, bem como a melhoria de sua produtividade (menor perda) e  melhoria 

de renda e geração de postos de serviço. Esses resultados têm como tendência 

a qualificação do café fluminense com melhor retorno econômico da atividade e a busca da 

consolidação do segmento como uma referência em cafés gourmet no 
país. 

O melhor manejo da produção, colheita e 
pós-colheita têm sido fundamental para a 
busca pelo café de qualidade no Estado.

Cafeicultura - Rio Café
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Programas Sociais

 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 realidade social do campo, vista com uma abordagem 

interdisciplinar, em contraposição a uma visão setorizada e fragmentada, somando-se à 

emergência de novos temas na sua agenda governamental e  incorporando o público da 
agricultura familiar a temáticas específicas. São executados em alinhamento com suas 
diversas estruturas setoriais, considerando a  transversalidade dessas políticas.

 Em 2016, os esforços da EMATER-RIO concentraram-se na ampliação da 
cidadania e no fortalecimento de ações direcionadas à promoção 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.
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 As organizações rurais assistidas pela EMATER-RIO têm como princípio a 

transformação da participação individual e familiar em participação grupal e 
comunitária, como forma de alavancar a capacidade produtiva e comercial, colocando-

os em melhor situação para viabilizar suas atividades e empreendimentos.

 A ação efetiva da EMATER-RIO em organização rural pode ser refletida na execução de 

práticas e metodologias participativas e na estruturação e implementação das 

políticas públicas com o apoio do Programa Rio Rural. 

 A Empresa obteve a priorização das áreas pelo estudo socioeconômico das 
microbacias hidrográficas, a criação de 324 COGEM’s e através dos 360 Diagnósticos Rurais 

Participativos (DRP) e 358 Planos Executivos(PEM), com a indicação da demanda 
qualificada pelo público beneficiário, assim como as propostas de intervenção, de acordo 

com os interesses e necessidades locais.

 

Organização rural e inclusão social

 Nº de Organizações Rurais assistidas pela 
EMATER-RIO - 2016 

553 

Agroindústrias e grupos informações a 
legalizar 

37 

Associações 125 
COGEM/PRÉ-COGEM 324 
Cooperativas 28 
Conselhos Municipais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 

22 

Sindicatos  17 

Programas Sociais
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 Com base nas demandas locais, as políticas afirmativas são acessadas, contribuindo  
para a organização produtiva com inclusão social. Os projetos de incentivos grupais e de 
cadeia produtiva do Programa Rio Rural, do PAA e PNAE, da emissão de DAP, do crédito rural e 
d o  P R O N A F,  e nt re  o u t ra s ,  p ro p i c i a m  a  v i s u a l i za çã o  d a  i m p o r tâ n c i a  d o 

empreendedorismo  associativo informal e formal.

 Em 2016, como resultado dessa organização produtiva com inclusão social, destaca-se 
a participação dos grupos informais, associações e cooperativas com incentivo do Programa 

Rio Rural, sendo contemplados 923 subprojetos, no valor total de R$ 
8.827.102,83.

 O COGEM -Comitê Gestor da Microbacia Hidrográfica compõe uma estratégia 

metodológica de fortalecimento das organizações comunitárias rurais através da 

incubagem de empreendimentos associativos solidários, objetivando contribuir para a 

autonomia das organizações, fundamentada em princípios da autogestão e da 

cidadania. É composto por representantes dos diversos segmentos da comunidade, 
chamados grupos de identidade, entre estes gênero e geração.

 É um espaço democrático de construção e qualificação de políticas 

públicas e por isso é corresponsável pelas as ações de planejamento, gestão, execução, 
monitoramento, avaliação e fiscalização para o atendimento dos objetivos do Programa Rio 
Rural. Atua ainda como um fórum entre as instituições presentes na comunidade viabilizando 

coinvestimentos e parcerias. 

 ATER em Geral 

Nº  
Beneficiários 

Indicadores Trabalhados Nº de atendimentos 
aos beneficiários 

469   Gestão da organização 5.983 
530   Participação em CMDRS 10.566 
493  Participação Eventos Agric Familiar 11.663 
231  Sistematização de Experiências 7.206 
24  União Assoc./Cooper. na Entrega Produtos 372 
193   Assist. Dirigentes Instit. Agricultor 1.135 
2.548  Ações de Associativismo 49.464 
317  Ações de Cooperativismo 10.072 
107  Capacitação em Assoc. e Cooperativismo 2.205 
39   Capac. de Conselheiros 349 
36  Grupos informais incubados 114 
392  Ação em Rede 6.313 

Programas Sociais
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 Os princípios da melhor qualidade de vida para todos através do desenvolvimento local 

sustentável estão capilarmente distribuídos através dos 324 COGEM em todo o Estado 

do Rio de Janeiro, geograficamente descentralizados em cinco regiões e atuando em 

comunidades rurais dos 72 municípios, num total de 3.662 comitesianos, abrangendo 

373 microbacias hidrográficas.

 Mediante registros quadrimestrais, os COGEM são acompanhados pela EMATER-RIO 
em seu funcionamento, onde é caracterizado como estruturado ou não estruturado. Com 
base no resultado sistematizado destes acompanhamentos, são promovidas capacitações e 

intercâmbios entre os mesmos.  No ano de 2016 foram capacitados 528 
beneficiários.

Programas Sociais
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ATER ao Social e Segurança Alimentar e Nutricional

 A EMATER-RIO vem trabalhando com o incentivo aos “Quintais Produtivos” 

como forma de valorizar o manejo da terra com a combinação de espécies florestais, 

agrícolas, medicinais e ornamentais, algumas vezes associados à pequena criação de animais 
domésticos ao redor das residências.

  O trabalho vem sendo feito através de campanhas de hortas familiares e 

escolares, pomares, plantas medicinais, produção e preservação das sementes crioulas 

(resgate de variedades tradicionais), as Plantas Alimentares Não Convencionais (PANC), 
criação de pequenos e médios animais, criando possibilidades para uma alimentação 
alternativa, saudável e segura, além de contribuir para a geração e complementação de renda.

 Em 2016, nas áreas de abrangência dos chamados “Quintais Produtivos” foram 

implantados 146.994 m² com hortas, produzidas 4.347 mudas, 9.109 
cabeças na criação de pequenos e médios animais, contemplando 3.547 
beneficiários. 

Os “Quintais Produtivos”  
valorizam o manejo da terra 
com diferentes combinações. 

Programas Sociais
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 As feiras livres são espaços nobres que vêm dando visibilidade e consolidando o 
setor agropecuário nas cidades do Rio de Janeiro. Possuem a característica de 

valorização da agricultura local, oferecendo produtos diferenciados dos mercados 

convencionais. São agroecológicas e orgânicas. A venda é direta para o consumidor, 
garantindo um preço mais justo para os agricultores. Com esta prática, o agricultor vai aos 
poucos desenvolvendo a sua organização produtiva, estruturando as  organizações 
representivas como as associações, diversificando o seu produto, conhecendo os seus clientes 
e personalizando o atendimento.

 A EMATER-RIO tem sido uma das responsáveis pela organização inicial, estruturação e 

consolidação das Feiras da Agricultura Familiar no RJ. Em 2016, o trabalho da 

EMATER-RIO foi fundamental no apoio às ações de orientação, acompanhamento técnico ao 
associativismo, que resultou em atendimento a 690 agricultores, abrangendo 69 microbacias 
hidrográficas, favorecendo o acesso de quase 500.000 consumidores a alimentos de 
qualidade. 

 Importante ressaltar que todas essas feiras contaram com o apoio do antigo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), atual Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Agrário (SEAD) e do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS). 

Feiras da Agricultura Familiar - valorização do rural nas cidades
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Nas feiras da agricultura familiar, a 
venda é direta para o consumidor, 
garantindo um preço mais justo 
para os agricultores.
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 A Feira da Agricultura Familiar de Teresópolis foi uma das necessidades apontadas nos 
Diagnósticos Rurais Participativos das microbacias hidrográficas do município e consolidada 
nos seus Planos Executivos como proposta da atividade de incentivo à comercialização e 
mercado justo e solidário.  

  A Feira da Agricultura Familiar de Teresópolis “Vem pra Roça” é pioneira e,, 

disponibilizando o acesso para 360 famílias de agricultores do município em 12 

pontos de venda. 

 O sucesso da Feira da Agricultura Familiar comprova o poder de transformação social, 
econômica e ambiental da agricultura familiar, percebido na ampliação da participação da 
família no processo de produção, assim como no aumento de renda. Do ponto de vista 
ambiental, oberva-se que as famílias estão diversificando a produção para atender a demanda 
local, propiciando a rotação de culturas,  o maior aproveitamento das áreas e a  redução da  
dependência de insumos externos.

Japeri

 A Feira é administrada pela AFERJ– Associação da Feira da Roça da Agricultura Familiar 

de Japeri, beneficiando 13 agricultores familiares e cinco comunidades. A Feira da 

Roça de Japeri propiciou o acesso de 38.400 pessoas/ano. Em 2016, o apoio técnico da 

EMATER-RIO em parceria com a Prefeitura Muncipal vem possibilitando sua consolidação e 
expansão. 

Teresópolis

Feiras da Agricultura Familiar - exemplos

Relatório de Atividades -2016

Em alguns municípios, as feiras da 
agricultura familiar chegam a receber 
quase 40000\ano.
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 A Feira é administrada pela AFERQ – Associação da Feira da Roça de Queimados, 

beneficiando 20 agricultores familiares de oito comunidades. O sucesso está, além 

das culturas locais de maior escala, mais em produtos mais característicos da roça. Todos os 
produtores participantes têm por obrigação exibir o atestado de produtor emitido pela 
EMATER-RIO em suas barracas. 

Queimados

 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, capacitados em boas práticas de fabricação e comercialização, formação de preços, 

organização e práticas agroecológicas. Em 2016, 115.200 pessoas acessaram a feira.

Nova Iguaçu

Magé
 A gestão da Feira da Agricultura Familiar de Magé, em Piabetá, é feita por uma 
comissão de agricultores, representantes da EMATER-RIO e da Secretaria Municipal de 
Agricultura Sustentável (SMAS). A feira também tem como objetivo proporcionar aos 

moradores do município a possibilidade de adquirirem produtos de ótima 
qualidade e frescos. Além disso, conhecerem um pouco do que é produzido em seu 

município.

 Em 2016, a EMATER-RIO apoiou 
na formação de quadro de participantes, 

na melhoria de produtos e da forma de 
comercialização, confecção de escala de 

produção para tornar possível o 

fornecimento de alimentos de 
qualidade ao consumidor, mediante a 

criação de uma feira de produtos 

agrícolas oriundos da agricultura 
familiar do município e arredores. 

Seropédica

Cada vez mais municípios 
ganham sua feira de 
agricultura familiar.

Programas Sociais
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 A Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de Caxias é fruto do Projeto do 
MDS/Departamento de Segurança Alimentar Sustentável (Desans), em parceria com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento e a EMATER-RIO. Em 

2016,  desenvolveu-se um trabalho de apoio ao fortalecimento e participação dos 15 
agricultores e feirantes. 

Duque de Caxias

Mangaratiba

        A Feira da Agricultura Familiar de Mangaratiba conta com o apoio técnico da EMATER-

RIO e a participação de 12 agricultores familiares das comunidades microbacia 

Três Rios e Areal

Em 2016, com apoio da EMATER-RIO, foram realizadas 40 feiras nesses municípios, 
beneficiando produtores de hortaliças, agroindústria e artesanato.

Resende

 Em 2016, com apoio da EMATER-RIO, foram realizadas 24 feiras, beneficiando 
produtores de hortaliças, agroindústria e artesanato.

Miracema

 O trabalho da EMATER RIO, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Agropecuário, apoiou a criação da Feira da Agricultura Familiar, que 
acontece no município a cada 15 dias.

A EMATER-RIO apoia 
todas as feiras.

Produtores rurais 
conseguem vender direto 
para os consumidores.
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 Em 2016, com apoio da EMATER-RIO, foi realizada a Feira da Agricultura Familiar e do 
Artesanato, na Ceasa de São José de Ubá-RJ, por intermédio da Associação das Microbacias do 
Município de São José de Ubá e adjacências, com o objetivo de proporcionar a participação de 
todos aqueles interessados, trazendo produtores rurais e artesanais para a interação e 
comercialização dos produtos.

São José de Ubá

 Em 2016, com apoio da EMATER-RIO, foi inaugurada a Feira de Orgânicos de Bom Jesus 
do Itabapoana. Também conta com a participação de produtores certificados de municípios 
vizinhos.

 Foram acompanhadas duas feiras da agricultura familiar que se iniciaram em 2015. 
Participantes saíram do comércio e conseguiram duplicar sua renda com a chegada dessas 
feiras e hoje, além de Rio das Ostras, participam também de feiras em Cabo Frio e Búzios nos 
finais de semana

Bom Jesus do Itabapoana

Rio das Ostras

Programas Sociais

As feiras de Agricultura 
Familiar vêm se expandido e 
beneficiando inúmeros 
agricultores fluminenses.

Os agricultores participam 
das feiras por intermédio de 
suas associações 
representativas.

47



 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. Constata-se que o Noroeste fluminense 
apresenta baixo grau de desenvolvimento econômico frente aos demais municipios do 
Estado.     

 Reconhecendo a condição de desigualdade nestes territórios e do grande impacto 
socioeconômico-ambiental, a EMATER- RIO priorizou suas ações e políticas públicas para 
combater essa situação voltadas para a infraestrutura familiar:  o saneamento rural. 

 Em 2016, foram distribuídos, em Porciúncula, 89 kits de fossas 
biodigestoras para as microbacias hidrográficas de Perdição, Córrego do Ouro, Caeté, 

Ribeirão do Onça e São Mamede. Atualmente,  pode-se contabilizar um total de 212 fossas 

entregues às casas rurais que agora estão evitando de lançar os dejetos dos sanitários no solo 
ou nos corpos hídricos, contribuindo com a preservação do ambiente, saúde e qualidade de 
vida.

Saneamento Rural:mais saúde e qualidade de vida

Relatório de Atividades -2016
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Saneamento rural melhora a 
infraestrutura familiar e 
promove saúde no Noroeste 
fluminense.
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 A EMATER-RIO trabalha com o «Programa de Artesanto com a Família Rural».  
Entretanto, há quase três anos, apoia a estruturação da “Rede de Artesanato Rural”. Uma 
metodologia inovadora baseada nos princípios da economia solidária em forma de rede. A 

Rede é formada por 133 artesãos de 13 municípios das regiões Serrana, Noroeste, 

Centro e Sul fluminense. 

 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. 

 No estímulo ao trabalho em rede, nesse ano, a EMATER-RIO investiu ações registrando 
assistência a 426 pessoas adotantes e um público geral de 5.043 pessoas. Como fruto do 
trabalho de empreendimento em rede, 49 agricultores já adotaram a ação, com abrangência 
registrada para 738 pessoas beneficiadas indiretamente.

Artesanato - agregando renda à família rural

 Indicador físico tecnológico Público Beneficiário Dimensão 
Desenvolvimento do Artesanato  213  pessoas adotantes 723 
Artesanato de Material Reciclado 45 pessoas adotantes  407  
Capacitação Artesanato em Tear 10  pessoas adotantes 100 
Capacitação Artesanato Ecologico 40  pessoas adotantes 972 
Ação em rede 392 pessoas adotantes 6.313 

Relatório de Atividades -2016
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EMATER-RIO apoia a 
estruturação da «Rede de 
Artesanato»
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 Nas ações de assistência técnica e extensão rural, a EMATER-RIO tem por desafio, 

promover a autonomia econômica das mulheres, partindo do reconhecimento da sua 

identidade como agricultoras em suas diversas modalidades, garantindo os seus direitos 

econômicos e sociais. Em 2016, 7.792 foram envolvidas 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 artesanato, entre 
outros.

Gênero

 Destaca-se a participação das mulheres no Programa Rio Rural, mediante a 

elaboração dos Planos Individuais de Desenvolvimento da Propriedade (PID) .Em 2016, no 
universo de 8.912 PID's elaborados, 16% confirmam a participação das mulheres no Estado, 
com o desembolso de R$ 8.487.700,00 de incentivos. A participação da mulheres  é 
constatada nas mais diversas atividades produtivas no Estado do Rio. 

 Em 2016, confirmou-se que organizar as mulheres rurais para fazer a produção, 
a gestão e a comercialização de maneira autônoma é um desafio permanente da 

EMATER-RIO para contribuir  com a redução das desigualdades de gênero.

Programas Sociais

Na agricultura familiar, a mulher tem 
sido empoderada, participando 
ativamente de decisões de sua 
comunidade.
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 “São grupos com trajetória histórica própria, cuja origem tem diferentes situações 
como doações de terras realizadas a partir do fim de monoculturas; compra de terras com o 
fim do sistema escravista, etc.; Em todos os casos, o território é à base da reprodução física, 
social, econômica e cultural da coletividade.   

 No Estado do Rio de Janeiro, as comunidades quilombolas estão localizadas na região 
Litorânea do Estado (Búzios, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Mangaratiba, 
Angra dos Reis e Paraty) ou no interior no Estado (Quissamã, Vassouras, Valença, Quatis e Rio 
Claro).

Comunidades de Quilombolas

 O Quilombo São José da Serra é formado por descendentes de escravos que vieram do 
Congo, da Guiné e de Angola. É o mais antigo quilombo do Estado do Rio, com cerca de 200 
quilombolas, que mantêm as tradições africanas. 

 Em 2016, a EMATER-RIO, elaborou o Projeto Quilombo Sustentável, objetivando a 
implantação de um sistema agroflorestal sucessional de aproximadamente 10 hectares na 
tentativa de buscar o desenvolvimento sustentável da comunidade tradicional quilombola, 
resgatando e difundindo técnicas agroecológicas. 

Quilombo São José da Serra

Programas Sociais

O apoio da EMATER-RIO no 
Quilombo São José da Serra 
tem promovido o resgate das 
tradições culturais.
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Quilombo Campinho

 Em 2016, a ação de mais destaque da EMATER-RIO foi a articulação para 

organização dos quilombolas do Campinho, com o intuito de qualificá-los para o acesso às 

políticas públicas. O objetivo inicial foi organização de produção e documentos para 

concessão das DAP's dos participantes.  Foram realizados mutirões para a emissão das DAP's .

Quilombo Cafundá Astrogilda

  Em 2016, a EMATER-RIO consolidou o trabalho de sensibilização e levantamento 
socioeconômico e ambiental da comunidade, que pertence à  microbacia hidrográfica Vargem 

Grande / Vargem Pequena.  A ação de destaque foi o trabalho de divulgação e emissão da 
DAP para os agricultores quilombolas, teste de competição de variedades de tomatinho, 

plantio de mamão anão e capacitação para monitoramento da qualidade da 
água. 

Programas Sociais

A emissão de DAP’s tem 
beneficiado os quilombolas.

A EMATER-RIO apoia as 
ações de cidadania e 
valorização dos 
quilombolas.
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 O trabalho realizado pelo Incra em 2016 contou com a parceria imprescindível da 
EMATER-RIO,  objetivando a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 
da área (RTID) para fins de regularização. 

A formalização de Tapinoã Prodígio aconteceu mediante uma realidade complexa, 
sendo inserida num cenário desenvolvimestista de modernização da agricultura e, mesmo 
assim, são evidentes as influências da coletividade, que reforçam o conhecimento tradicional 
e que compreendem hábitos e costumes que valorizam o sistema de subsistência, produção 
diversificadas e sementes crioulas.

Quilombo de Tapinõa Prodígio

Programas Sociais

Graças à extensão rural, vários quilombos 
tiveram implantado o Banco de Sementes 
Crioulas Tradicionais.
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Cereais, Cana (Rio Cana) e Outras Culturas

 Em 2016, a EMATER-RIO assistiu 305 agricultores nas culturas de cereais em 

todo o Estado, principalmente milho e feijão. Destacam-se as ações da extensão rural para o 
uso de técnicas e práticas agroecológicas, com 150 agricultores sendo atendidos em manejo 
de agroecossistemas.

 O cultivo, seja para a subsistência ou comercialização, de culturas tradicionais 

como milho e feijão, é uma atividade corriqueira nos diversos estabelecimentos rurais 
localizados nos municípios do Estado, principalmente na região Sul. Lá, boa parte da produção 
milho se destina à silagem voltada para suplementação animal, observando-se grande 
produção de milho e sorgo na forma de volumoso. Em Bom Jesus do Itabapoana, localizado na 

região Noroeste do estado, o uso do milho para silagem é uma prática corriqueira.

A cultura tradicional de grãos tem 
possibilitado a subsistência de 
inúmeras famílias.
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 Em Araruama, a EMATER-RIO há seis anos realiza o “Projeto de Incentivo ao Plantio de 

Feijão Agroecológico” na Microbacia do Rio Piri-piri, comunidade de Tapinoã. O  objetivo foi a 

produção de feijão agroecológico visando a segurança alimentar e nutricional das 

famílias, bem como contribuir para gerar renda e conhecimento, além de garantir “banco 
de sementes” que viabiliza o trabalho ano a ano. 

 

 A participação dos pesquisadores da Embrapa e da Pesagro-Rio tem estimulado o 

debate sobre as tecnologias agroecológicas, trazendo para o público experiências já 

consolidadas, de fácil entendimento, proporcionando reflexão sobre a importância do 

desenvolvimento rural baseado na agroecologia.

 

Produção de Cereais no estado do RJ em 2016 

GRUPO Nº PRODUTORES PRODUÇÃO 
(t) 

ÁREA 
COLHIDA (ha) 

FATURAMENTO BRUTO 
(R$) 

Arroz 40 399,5 132,00 434.900,00 

Feijão 889 1.153,82 903 4.775.490,00 

Milho 1.088 6.449,88 1.586,30 5.368.386,00 

Total cereais  2.017 8.003,2 2.621,3 10.578.776,00 

Fonte: Acompanhamento da produção agrícola - 2016 - ASPA/EMATER-RIO 

O intercâmbio técnicos entre 
pesquisa e extensão rural tem 
proporcionado avanços 
tecnológicos na cultura de 
grãos.

A formação de Banco de 
Sementes garante a 
manutenção da plantação 
de grãos com suas 
características originais.

Cereais, Cana (Rio Cana) e Outras Culturas
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 Em 2016, a EMATER-RIO assistiu a 403 agricultores na cultura de cana-de-
açúcar, proporcionando aumento de 69 hectares. A ação de extensão rural para apoio e 
implantação de sistemas de produção baseados em práticas agroecológicas resultou em 243 
produtores assistidos em manejo de agroecossistemas.

 A situação socioeconômica da cultura da cana-de-açúcar indica o predomínio da cana 

produzida para as usinas, com 56 mil hectares cultivados, seguido pela cana utilizada 

como forragem, com uma área de 1,8 mil hectares cultivados. No total foram 58 mil 
hectares colhidos totalizando um faturamento de R$ 230 milhões de reais. 

 A produção de cana-de-açúcar para plantio (cana planta) também é uma boa 
alternativa de renda para o produtor rural, pois há grande procura em certos municípios 
indicados como referência pelos pesquisadores da Pesagro-Rio e Embrapa e da Embrapa – 
Gado de Leite.

Dados da produção da Cana-de-açúcar - 2016 

GRUPO Nº 

PRODUTORES 

PRODUÇÃO (t) ÁREA COLHIDA 

(ha) 

FATURAMENTO 

BRUTO (R$) 

Cana para Usina 2.542 2.453.125,00 55.807,50 200.639.600,00 

Cana para Caldo 304 17.338,20        487,7   17.330.168,00 

Cana para Cachaça 55 10.943,65     185,36     1.936.187,00 

Cana Forrageira 2.041 95.529,36  1.761,75   10.397.656,80 

Total Cana-de-açúcar 5.442 2.576.936,21     58.242,31    230.303.611,80 

Fonte: Acompanhamento da produção agrícola - 2016 - ASPA/EMATER-RIO  

 

A cultura da cana tem se 
expandido, graças às orientações 

técnicas com práticas 
agroecológicas.

Cereais, Cana (Rio Cana) e Outras Culturas
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 Em Bom Jesus do Itabapoana, a EMATER-RIO tem assistido os produtores e meeiros 
durante a produção, principalmente no que diz respeito a adubações e tratos 
culturais. Com a modernização do parque industrial das principais produtoras de cachaça 
do município, os produtores iniciaram o plantio de novas variedades com o objetivo de 
aumentar a produtividade agronômica, industrial e promover um melhor manejo da colheita, 
aumentando o período de oferta do produto durante o ano para atender as agroindústrias. 

 Em Rio das Flores, os plantios de cana de açúcar se destinaram prioritariamente a 
suplementação do rebanho de leite e corte no período da seca.  Após 30 anos de 

trabalho da EMATER-RIO, foi alcançada em 2016 a produtividade de 180 toneladas de cana por 

hectare, utilizada como forrageira

 A cultura da mandioca tem como finalidade a fabricação de farinha, e 
através da assistência técnica, houve a introdução de variedades com maior produção por 
área plantada e resistência às principais doenças que ocorrem em nosso estado. Em Angra dos 
Reis a EMATER-RIO elaborou projeto para construção da casa de farinha que esta sendo 
construída com recursos da Associação de Produtores do Vale Mambucaba, onde será 
beneficiada parte produção de aipim normalmente destinada a mesa. 
                       

 A produção de mandioca está concentrada na região Norte do Estado do Rio de Janeiro, 

onde foram colhidas 6,5 mil toneladas de mandioca por 230 produtores rurais numa 

área de 428 hectares.  Em 2016 o município de São Francisco do Itabapoana respondeu 

sozinho por 55% da área de produção de mandioca no estado, com 4.000 toneladas. 

Essa produção foi realizada por 118 produtores rurais em 237 hectares. 

A cana forrageira tem 
possibilitado a manutenção 
de rebanho de qualidade na 
época da seca.

Cereais, Cana (Rio Cana) e Outras Culturas
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 Já a produção de palmito, é cultivada principalmente na região da Costa Verde do 
Estado, totalizando 235 produtores, com uma produção de 1.438 toneladas, em uma área de 
400 hectares. 

Produção de mandioca e palmito no estado do RJ em 2016  
 

CULTURA Nº PRODUTORES PRODUÇÃO (t) ÁREA COLHIDA (ha) FATURAMENTO BRUTO (R$) 

Mandioca 230 6.462,77 428,15 3.715.732,00 
Palmito 324 2.848,64 573,35 33.714.684,00 
Fonte: ASPA 2016/ EMATE R-RIO 
 

 Em 2016, foram realizadas para essas duas culturas 83 atendimentos em 
manejo de agroecossistemas, e 54 métodos de ATER realizados, somando 1340 pessoas 
envolvidas. Resultando em um grande aumento na produção e faturamento da cultura do 
palmito no Estado.

O palmito e a mandioca têm se 
desenvolvido com base em 
práticas agroecológicas.

Cereais, Cana (Rio Cana) e Outras Culturas
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Fruticultura - Frutificar

      O Brasil ocupa lugar de destaque na fruticultura sendo o terceiro no ranking mundial, 

ficando atrás de China e Índia. O país responde atualmente por cerca de  6% do volume 
colhido de frutas no mundo. O Estado do Rio de Janeiro, por possuir grande mercado 
consumidor e importar grande parte das frutas consumidas aqui, possui ambiente propício à 
expansão do segmento possibilitando assim geração de emprego e renda. 

A EMATER-RIO tem acompanhado de perto o desenvolvimento do setor no Estado, que 

atualmente possui 30.481 hectares com uma produção de 454.241 toneladas 
de frutas, envolvendo diretamente cerca de 9000 produtores com um faturamento, em 

2016, de R$ 542.178.773,00. O RJ possui uma fruticultura concentrada nas culturas de citros, 
abacaxi, banana, coco verde e goiaba, que respondem pelo maior faturamento no segmento. 

 EMATER RIO tem dado especial atenção à diversificação de culturas visto o grande 
mercado inexplorado pelas demais frutas que é praticamente abastecido por outros Estados. 

A cultura da uva é um bom exemplo de diversificação que vem ocorrendo em Rio das 

Ostras, Bom Jesus do Itabapoana e Cardoso Moreira.

 A  EMATER RIO, juntamente com a PESAGRO RIO, tem desenvolvido trabalho com a 

implantação de 60 unidades demonstrativas de 21 espécies de frutas 
distintas com 80 variedades, distribuídas em 10 municípios. O objetivo é aumentar a 

área plantada por outras frutas menos tradicionais dos atuais 268 hectares oferecendoao 
fruticultor fluminense opção de rentabilidade com frutas que possuem grande demanda de 
mercado. 
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 A fruticultura, devido as suas características de uso menos intensivo da área e  da mão 
de obra, tem atraído muitos produtores fluminenses a optar pela exploração desse segmento 
refletindo em um maior atendimento aos produtores rurais assistidos na área.  Apesar de não 

contribuir com o maior faturamento entre as frutas, a banana foi a cultura de maior 

ocorrência e a que gerou mais empregos diretos em todo o estado. 

A diversificação de frutas no Estado 
tem possibilitado aos produtores 
aumento e alternativa de renda para 
suas atividades tradicionais.

A cultura da banana é a princupal 
geradora de emprego e renda na 
fruticultura fluminense.

Fruticultura - Frutificar
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 A EMATER RIO, no ano de 2016, assistiu 2815 produtores (2066 
familiares) e aplicou 1356 métodos de assistência técnica e extensão rural (ATER). Desse 

total, 1233 produtores foram acompanhados em manejo de agroecossistemas, 
com o objetivo de melhorar o manejo, propiciando o desenvolvimento sustentável da 
atividade. 

 O acompanhamento sistemático é importante por causa dos problemas 

climáticos que o Estado do Rio de Janeiro tem sofrido nos últimos dois anos, com secas 
prolongadas em algumas regiões e excesso de chuvas em outras, que têm levado à perda de 
área em propriedades onde não há o adequado manejo de solo e água de suas unidades 
produtivas. 

Fruticultura - Frutificar
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 O Programa Rio Rural beneficiou diretamente 586 fruticultores, que aplicaram R$ 
1.301.912,00 em práticas diversas para o desenvolvimento da atividade de forma harmônica e 
com o mínimo de impactos ambientais. 

       Na expansão e consolidação da atividade no Estado, destacam-se o Programa 
Frutificar e o crédito rural. O Programa, lançado em 2000, beneficiou, até hoje, 920 

produtores com recursos na ordem de R$ 40.330.992,00. Em 2016, os  projetos de crédito 
rural  elaborados pelos técnicos da EMATER-RIO beneficiaram 324 fruticultores com a 
aplicação de R$ 1.344.873,00.   A aplicação conjunta desses recursos e, 2016 e ao longo desse 

período permitiu o aumento do número de produtores ocupados por cultura, 

pois, além de possibilitar a diversificação, permitiu a consolidação desses produtores na 
atividade com reflexos positivos na economia fluminense.       

As práticas aplicadas através do 
Programa Rio Rural têm propiciado 
melhor produção e propdutividade 
na citricultura.

Relatório de Atividades -2016

Dias de campo, visitas e excursões 
são alguns dos métodos de ATER 
que estão permitindo a expansão 
da fruticultura no Estado.

Fruticultura - Frutificar
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 A pesca artesanal ocupa lugar de destaque na economia estadual, considerando 

sua capacidade geradora de postos de trabalho, além de ser tradicionalmente fonte de 
sustento para dezenas de famílias.Esta atividade é responsável pela manutenção e 
sustentação de várias atividades secundárias tais como oficinas de manutenção de 
embarcações e materiais de pesca, beneficiadores da carne de siri, vendedores de pescado, 
frigoríficos e fábricas de gelo, indústrias de pescado erestaurantes , proporcionando negócios 

e contribuindo de forma significativa para a segurança alimentar e nutricional da 

população fluminense.

 Levantamento realizado pela EMATER-RIO em 2016 aponta para concentração de 

pescadores artesanais nas regiões Centro (Baixadas Litorâneas e Metropolitana) e 

Norte: juntas totalizam 98% dos pescadores artesanais existentes no estado.  Nos 

municípios de São Gonçalo e Niterói, localizados na região Metropolitana, se encontram cerca 
de 50% dos pescadores artesanais. Em São João da Barra, na região Norte do estado, residem 
18,5% dos pescadores artesanais existentes no território fluminense.
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 A FIPERJ – Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro é o órgão oficial de 
assistência técnica e pesquisa junto aos pescadores artesanais. Entretanto, a EMATER-RIO 
desenvolveu importantes ações no atendimento a este público, viabilizando acesso às 

políticas públicas, através de ações de cidadania. O objetivo foi esclarecer os seus direitos 

e emissão de documentos, principalmente a DAP, elaboração dos projetos de crédito 

rural e incentivo do programa Rio Rural. 
                   
 Em Itaperuna, a EMATER-RIO realizou reunião com pescadores do município visando 
orientações sobre defeso, Programa Rio Rural, documentação junto ao INSS e aposentadoria 
especial. A equipe local promoveu ainda ainda várias ações visando a implantação dos 
projetos do Rio Rural, assessoria ao PNAE e PAA e instituições beneficiadas, além de viabilizar, 
junto ao executivo e legislativo municipal, a legalização do imóvel para construção da colônia 
de pescadores Z-20.

     Em Duque de Caxias, a equipe local em parceria com a Colônia de Pescadores, vem 
promovendo reuniões periódicas para tratar da emissão de documentos, crédito rural e 
período de defeso.  Os projetos elaborados pela EMATER-RIO proporcionaram aos 
pescadores artesanais da microbacia hidrográfica do Rio Iguaçu receberem os incentivos 
destinados à aquisição de materiais para pesca e reforma de suas embarcações.

 

Incentivos financeiros promovem 
melhorias nas embarcações.
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 Em Saquarema os pescadores também acessaram os incentivos do Rio Rural 
possibilitando a compra de material de pesca, freezer e bicicleta utilizada no transporte do 
pescado.  A atuação da EMATER-RIO foi decisiva no aumento da renda e melhoria da 
qualidade de vida dos pescadores artesanais da microbacia hidrográfica do Rio Jundiá.  

 Apoio à legalização das embarcações junto aos órgãos da pesca, a emissão de DAP's e a 
regularização de documentos pessoais, apoio a Colônia de Pesca na comercialização do 
pescado e acesso aos incentivos do programa Rio Rural possibilitando a compra de material de 
pesca, são algumas das ações promovidas pela equipe da EMATER-RIO em Araruama.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Em Itaboraí os projetos elaborados pelo Rio Rural pela equipe local beneficiaram 19 
pescadores artesanais da Microbacia de Itambi/Macacu possibilitando o acesso a R$ 
45 mil. Viabilizar o acesso ao crédito rural foi a principal ação desenvolvida pelas unidades 

locais de Quissamã e Rio das Ostras.  Em Quissamã, 25 pescadores artesanais 

acessaram R$ 366 mil  destinados a custeio e investimento, possibilitando reforma das 
embarcações e aquisição de material de pesca. 

O Programa Rio Rural apoiou a 
dinamização da pesca artesanal.
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 Dentre as atividades agropecuárias do Estado do Rio de Janeiro, a bovinocultura 
de leite ocupa lugar de destaque na economia, estando presente em quase todos os 

municípios fluminenses. Gera um grande número de empregos formais e informais nos 
diversos setores da cadeia de produção leiteira . Os agricultores familiares são responsáveis 

por mais de 80% da produção leiteira do Estado e, em sua grande maioria, com 

menos de 100 litros dia. 
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 Em 2016 a região Sul fluminense contribuiu com 37 % dos 462,6 milhões de 
litros de leite produzidos no estado, destacando-se os municípios de Resende, Valença e 

Barra Mansa que responderam por mais de 61% da produção regional.  A região Noroeste 

apresenta a maior concentração de produtores de leite do estado, concentrando 30% 
dos 15.701 produtores responsáveis pela produção leiteira estadual, em sua maioria 

agricultores familiares.



Relatório de Atividades -2016

Bovinocultura - Rio Leite
Rio Carne\Rio Genética
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 A assistência técnica e extensão rural realizada pela EMATER-RIO contabilizou no ano 

de 2016: 7.758 produtores assistidos  (5.260 agricultores familiares), 
7.085  métodos de ATER realizados e 12.707 atendimentos.  Estes 

indicadores refletem o  acompanhamento regular de propriedades, apoio na captação de 
recursos, crédito rural, programas de fomento do Estado, programa Rio Rural, Rio Genética e 
Rio Leite.  

 Os extensionistas têm apoiado ações voltadas para a melhoria das instalações leiteiras 
com foco no bem estar animal, produção de leite com qualidade, formação de pastagens, 
canaviais e outras forrageiras para silagens e alimentação dos bovinos,  melhoria da qualidade 

genética visando aumento da produtividade e  sanidade do rebanho.

A EMATER-RIO tem prestado assistência 
técnica ao produtor de leite com 
indicação para formação de pastagens e 
pastoreio rotacionado.
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Bovinocultura - Rio Leite
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 Em 2016, as ações do serviço de ATER contribuíram para o desenvolvimento da 

bovinocultura leiteira no Estado do Rio de Janeiro com enfoque na diminuição do impacto 
ambiental, da saúde do trabalhador, melhoria da renda e qualidade 
de vida do produtor de leite e sua família. Os bons resultados alcançados devem-se, em 

parte, às importantes parcerias estabelecidas pela EMATER-RIO com as universidades, 
Embrapa Gado de Leite, Senar-RJ e Pesagro-Rio.

 A EMATER-RIO seleciona os produtores de leite em condições adequadas de 
infraestrutura, pastagens, alimentação e renda necessárias para aquisição de animais de 

elevado valor genético por meio do programa Rio Genética, da Secretaria de Agricultura, 

Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. 

 Nas feiras do programa Rio Genética realizadas em 2016, nos municípios de Barra 

Mansa, Conceição de Macabu, Macuco e Campos dos Goytacazes, 145 produtores de 
leite do Estado do Rio de Janeiro foram beneficiados pelos recursos do PEFATE, com a 

aquisição de 686 animais de elevado valor genético, totalizando investimentos de R$ 5 

milhões. Até dezembro de 2016, o montante de R$ 44 milhões foi  investido na atividade 

pelo programa Rio Genética beneficiando  1.488 produtores.

As feiras do programa Rio 
Genética e concursos 

leiteiros,  têm estimulado o 
desenvolvimento da 

bovinocultura leiteira.

A extensão rural tem investido 
na capacitação em higiene de 
ordenha, qualidade do leite e 

inseminação artificial.
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 O Programa Rio Rural impactou positivamente a bovinocultura de leite possibilitando a 
implantação de tecnologias para o incremento da produção de leite de maneira sustentável.  
Até o ano de 2016, foram disponibilizados 47 botijões de sêmen, implantados 126 subprojetos 
de formação de capineira/milho para silagem, 1.499 subprojetos liberados para formação de 
pastagens, 204 subprojetos destinados à implantação de pastoreio rotacionado, 1.171 
subprojetos de plantio de cana forrageira e 242 tanques de resfriamento de leite. Total de 

investimentos do Rio Rural: na ordem de R$ 3 milhões. 

 A EMATER-RIO possui em seu estabelecimento agrícola, situado no município de 
Italva, unidades demonstrativas de manejo racional de pastagens, manejo de rebanho, 

manejo de resíduos da pecuária de leite e controle leiteiro. O trabalho de reestruturação 
do rebanho existente tem apresentado excelentes resultados na formação da raça 

Guzolando (matrizes leiteiras de  maior rusticidade e adaptadas às intempéries características 
das regiões Norte e Noroeste do Estado). 

 As ações extensionistas voltadas para alimentos e alimentação do rebanho resultaram 

em  1.810 produtores assistidos nos trabalhos de formação/recuperação de 

pastagens e capineiras, plantio de cana para forragem, produção de silagem e balanceamento 
e preparo de rações.  

 Em Paraíba do Sul e Rio Claro, foram realizados  treinamentos em qualidade do leite e 
higiene da ordenha pela equipe local, destacando-se como excelente metodologia de 
assistência técnica ao produtor de leite.

As ações da EMATER-RIO foram 
voltadas principalmente para 
capacitação, em temas como 
inseminação, higiene de ordenha e 
qualidade do leite
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 Em educação sanitária animal, foram assistidos 4.331 produtores 

destacando-se o trabalho de prevenção e controle de febre aftosa, brucelose,  raiva e ecto e 
endoparasitas nos rebanhos.  Em Barra Mansa, a equipe local da EMATER-RIO, em parceria 
com a prefeitura municipal, desenvolveu programa de sanidade animal, apoiando as 
campanhas de vacinação contra brucelose bovina e febre aftosa, atendendo agricultores 
familiares em sua maioria, totalizando 130 produtores de leite e corte. Mais de 1.230 fêmeas 
de três a oito meses vacinadas contra brucelose e 3.500 bovinos vacinados contra febre 
aftosa. Visando facilitar o acesso ao crédito rural, foram atendidos 1.577 produtores, sendo 

contratados 190 projetos, totalizando  R$11,4 milhões investidos na 
bovinocultura. 

 A bovinocultura de corte está distribuída em todas as regiões do estado, 

sendo o Norte do estado a de maior concentração de produtores e produção.  A região 
Serrana apesar de apresentar a segunda maior concentração de produtores é quarta em 

produção, dada a ocorrência de produtores familiares envolvidos com 
atividade em áreas menores, portanto com menor rebanho por produtor.  Ao contrário da 

Sul, que é a segunda maior em produção, porém ocupa a quarta posição em número de 
produtores rurais em função da concentração de médios e grandes produtores. Situação 
semelhante ocorre na região Centro, que ocupa é a terceira no ranking em produção e a 
última em número de produtores rurais envolvidos com a atividade.
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 No projeto de bovinocultura de corte, o trabalho realizado pelo escritório da 

EMATER-RIO em Rio das Flores no ano de 2016 exemplifica a linha atual a ser desenvolvida 
dentro de uma visão atual, sustentável e com aplicação de tecnologias que minimizam o 
impacto da emissão dos gases de efeito estufa pela atividade, através do incentivo à melhoria 
do conforto e alimentação dos animais, com a construção de sombras artificiais, a 
implantação de sistemas silvipastoris (ambiência ambiental e fixação de carbono),  
suplementação e mineralização correta do rebanho. 

 A principal ação desenvolvida pela EMATER-RIO foi em educação sanitária animal 

sendo atendidos 682 produtores, no total foram realizados 1300 atendimentos de 
produtores envolvidos com a bovinocultura de corte no Rio de Janeiro.

As ações em bovinocultura de corte 
priorizaram o incentivo à melhoria do conforto 

e alimentação dos animais, com a construção 
de sombras artificiais, a implantação de 
sistemas silvipastoris,  suplementação e 

mineralização correta do rebanho. 
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Pequenos e Médios Animais -
 Multiplicar
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 Diagnóstico da EMATER-RIO realizado em 2016 confirma a existência 5.677 produtores 
envolvidos com atividades relacionadas à criação de pequenos e médios animais, gerando 
recursos da ordem de  R$ 429 milhões e proporcionando remuneração média bruta de R$ 75 
mil/ano/produtor. Dentre as atividades, a avicultura de corte contribuiu com cerca de 80% do 
faturamento estadual com produtos oriundos da criação de pequenos e médios animais. 
Portanto, isoladamente, esta atividade foi a principal geradora de recursos em 2016 dentro 
desse segmento.

 Em 2016, as atividades em pequenos e médios animais ofertaram, aproximadamente, 
120 mil toneladas de carne, 10,5 milhões de dúzia de ovos, 1 milhão de litros de leite e 400 mil 
litros de mel, contribuindo para diversificação, segurança alimentar e nutricional da 
população fluminense.

 Dentro do segmento, a avicultura de corte contribuiu com 95% da oferta de carne, a 
caprinocultura leiteira, com 97% da oferta de leite, a coturnicultura ofertou 58% da produção 
de ovos e a avicultura de postura contribuiu com 43%. Destaque-se aqui o importante trabalho 
realizado pela EMATER-RIO incentivando a produção de ovos caipira pelo programa Rio Rural. 
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 Analisando os mapas,  pode-se constatar que os polos produtores de carne no estado 
são os municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto, Barra do Piraí e Rio Claro. Os 

principais produtores de leite de pequenos e médios animais são os municípios 

de Nova Friburgo, Rio de Janeiro e Resende.

 Os principais produtores de ovos são os municípios de Nova Iguaçu e São José do Vale 

do Rio Preto.  A produção de mel distribuída em praticamente todo o estado tem os seus 

maiores polos de produção de produção nos municípios de São Fidélis, Paraíba do Sul, Paty do 
Alferes, Teresópolis, Nova Friburgo, Trajano de Morais, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e 
Tanguá.

Pequenos e Médios Animais -
 Multiplicar

Relatório de Atividades -2016 74 



Relatório de Atividades -2016

Pequenos e Médios Animais -
 Multiplicar

75



Relatório de Atividades -2016

 Atualmente, o preço da ração constitui em um dos maiores entraves para o 

desenvolvimento da avicultura, considerando o fato de que o RJ não produz 

milho e soja, principalmente em função das características edafoclimáticas do Estado. No 
entanto, o Estado é o 2º maior centro consumidor do País e, apesar dos problemas, tem se 
destacado com a utilização de práticas zootécnicas adequadas ao desenvolvimento das 

criações. Com o apoio da EMATER-RIO, em 2016, verificou-se aumento de 9,3 % na 
produção de ovos em relação a 2015, aumentando a oferta de alimento, gerando 

emprego e renda. 

 Em 2016, a EMATER-RIO promoveu capacitação direta dos técnicos e dos produtores 
com a realização de cursos presenciais nas regiões Centro, Serrana e Noroeste em 
atendimento às demandas regionais para o aperfeiçoamento técnico e de profissionalização 
do público beneficiário.

 Dentre as atividades, a avicultura de postura é a que mais demandou treinamento, 

graças ao trabalho da extensão rural na instalação dos Kits «Avicultura Caipira» 

incentivado pelo Rio Rural. Outro fato que explica a maior procura pelo serviço de ATER foi o 
aumento de produção de médios produtores de ovos em alguns municípios do Estado. 

 

A capacitação em avicultura 
caipira tem profissionalizado 
produtores e valorizado a 
atividade.

Em alguns municípios, 
houve aumento na 
produção de ovos.
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 Na avicultura destacaram as ações realizadas pela EMATER-RIO em Rio das Ostras 

onde os produtores têm deixado a criação caseira em busca de linhagens mais específicas, 
tanto de corte quanto de postura.  Em Araruama foi realizada oficina sobre criação de galinha 
caipira. 

 Em Itaguaí, também foi realizado treinamento abordando os temas implantação da 
criação, escolha das aves, instalações, equipamentos, alimentação, manejo das instalações e 
equipamentos, manejo das aves, coleta e embalagem dos ovos, programas profiláticos, 
registros zootécnicos e econômicos da criação, regularização da criação no sistema de 

inspeção, demonstração prática sobre vacinações, vias de administração de 

medicamentos e evidências das fases de postura.  Esta unidade local realizou também 

excursão com produtores à granja e entreposto de avicultura caipira orgânica 

em Petrópolis. Seropédica também realizou curso sobre o mesmo tema.

Cursos e excursões atraem 
produtores em busca da 
melhorias na atividade. 

Pequenos e Médios Animais -
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 Em São José do Vale do Rio Preto, onde está instalada avicultura industrial destinada à 
produção de ovos, desenvolvida por grandes produtores, e também a avicultura alternativa 
para a produção de ovos caipira, desenvolvida por pequenos produtores e agricultores 

familiares. Lá o escritório local da EMATER-RIO atendeu e orientou 80 produtores em 
manejo do plantel, desinfecção de instalações, associativismo, controle de parasitos, 

alimentação proteica e volumosa. 

  Em Angra dos Reis, a equipe local orientou instalação de granja destinada à produção 

de ovos e carne.  Em Angra dos Reis e Parati, foram abertos 106 tanques, sendo os 

piscicultores atendidos em manejo e povoamento de tanques. Nesta atividade outro 
destaque foi o município de Paraíba do Sul, onde a equipe realizou, juntamente com os 
parceiros locais, ações visando a reativação do entreposto de peixes e retomada na criação de 
tilápias em tanques escavados em propriedade de grande potencial de produção de peixes. 

 Em Rio das Ostras, graças à parceria com o Sindicato Rural de Casimiro de Abreu e Rio 

das Ostras, foi realizado curso de apicultura, ministrado pelo SENAR/RJ, que serviu de 

reciclagem para os apicultores e técnicos do escritório local. A partir deste curso, os 
produtores passaram a adotar práticas de manejo como a centrifugação dos quadros de mel e 
troca das lâminas de cera usadas por lâminas novas, proporcionando aumento da 
produtividade. Em Três Rios, a EMATER-RIO, em parceria com a Prefeitura Municipal e a 
Associação dos Criadores de Abelhas Nativas e Exóticas do Médio Paraíba, Sul, Centro Sul e 
Baixada Fluminense (ACAMPAR-RJ), realizou XIII Simpósio sobre apicultura.  

O manejo adequado das 
atividades estimulam o seu 

desenvolvimento com 
sustentabilidade.
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 A carcinocultura, com o camarão Vanamei (criado em tanques com água 

salgada), teve também uma alta significativa passando de 5 toneladas\ano em 2015 para 12 

toneladas\ano em 2016. A introdução desse camarão no Rio de Janeiro foi realizada 

através de financiamento do Programa Multiplicar da SEAPAA, com orientação da 

EMATER-RIO. O camarão Vanamei tem as características do camarão do mar. Cerca de 95% 
do camarão consumido no Rio de Janeiro vem da região Nordeste do país com custo do frete 
alto. A SEAPPA e a EMATER-RIO incentivam essa criação diminuindo, assim, a dependência 
de importação do produto. 

 Em Barra do Piraí, as ações de ATER focaram no aumento da oferta de pescado em 
qualidade e quantidade, com  ênfase na   produção de tilápias. Estas ações tornaram possível 

a produção  de 128 toneladas de pescado. A expectativa de um grande 

desenvolvimento para o setor já fez com que a Secretaria Municipal de Agricultura do 
município criasse uma diretoria específica para a área.   Em Silva Jardim, as ações da EMATER-

RIO voltaram-se para as atividades de piscicultura e ranicultura através de linhas de 

crédito para investimento e custeio, beneficiando prioritariamente os pequenos e médios 
aquicultores.  

Relatório de Atividades -2016

A atividade com pequenos 
animais dinamiza a 
diversificação na agricultura 
familiar.

Pequenos e Médios Animais -
 Multiplicar

79



 Em Magé, a suinocultura demandou da EMATER-RIO orientação em relação à 

sanidade dos animais e adequação ambiental da propriedade. A equipe local também atuou 

de forma ativa implantando dezenas de projetos de kits galinhas caipira, através dos 

incentivos do programa Rio Rural, melhorando a genética do rebanho e a produção de ovos 
por aves. Buscou-se a compra coletiva de frangas em criatórios idôneos o que fez com que 
hoje, por iniciativa própria, esses produtores procurem tais criatórios na época de renovação 
do plantel. Vários produtores de peixe ornamental foram beneficiados pelo programa Rio 
Rural, fortalecendo a atividade e tornando o município de Magé uma referência estadual em 

produção de peixes ornamentais.   

 Em Cardoso Moreira, a EMATER-RIO implantou vários criatórios de galinha 
caipira, aumentando a renda do produtor rural. Em Rio Bonito, foram instalados 10 projetos 

de produção de ovos caipira com apoio da EMATER-RIO, e estão sendo desenvolvidas  ações 
relacionadas aos aspectos sanitários das aves com apoio da Defesa Sanitária Animal estadual.    

Relatório de Atividades -2016

Ações de ATER, em parceria com a 
Defesa Sanitária Animal, promovem 
a sanidade dos animais.

Pequenos e Médios Animais -
 Multiplicar

80



 Em Seropédica e Itaperuna, foi realizado treinamento para demonstrar como 

implantar uma atividade avícola produtiva na propriedade. Foram abordadas as 

fases de vida dos animais, sistemas de criação e objetivos da produção, sob o ponto de vista de 
criações agroecológicas e orgânicas. Em Carmo, foi ministrada palestra sobre implantação da 
criação, instalações, equipamentos, alimentação, manejo das instalações e equipamentos, 
manejo das aves, coleta dos ovos, programa profilático, registros zootécnicos e econômicos 
da criação.
 ,

 Em Bom Jesus do Itabapoana, a piscicultura se destaca pela produção de 200 
toneladas de tilápia e 50 toneladas de tambacu. Em Laje do Muriaé, a 

piscicultura apresenta produção anual de 400.000 alevinos, com venda para vários 

Estados. Em Porciúncula, a equipe local realizou importante ação para aquisição de 106 mil 

alevinos para povoamento dos açudes beneficiando 201 famílias.

 Em Pinheiral e Piraí, a assessoria da EMATER-RIO e da Peixe Sul (Cooperativa dos 
Piscicultores do Sul Fluminense) tem sido fundamental para o desenvolvimento da 

piscicultura. Em Quatis, as ações junto aos piscicultores visaram melhorias na 
comercialização e agregação de valor ao produto.  A equipe local realizou curso de 

beneficiamento de pescado e elaboração de produtos no qual os piscicultores aprenderam a 
fazer filé, hambúrguer, linguiça, pescado defumado, kibe entre outros.  Em Vassouras, o 

destaque em 2016 foi o apoio a criação de ovinos de leite, existindo propriedade 

rural com 150 animais da raça Lacaune e instalações completas, incluindo laticínio 

para processamento da produção.                                                  

Relatório de Atividades -2016

A EMATER-RIO estimula o 
desenvolvimento da atividade 
em bases agroecológicas e 
orgânicas.
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Mercado Institucional

 O município de Rio Claro conta com 20 escolas, atingindo mais de 2.900 alunos 

que se beneficiam de uma merenda de qualidade. Atualmente, o programa conta 10 
produtores familiares que fornecem alimentos variados.  O município, por sua vez, 
ultrapassou a meta de 30 % de aplicação utilizando, efetivamente, 34%. Foram realizadas três 

chamadas em 2016, somando R$ 91.143,92. O programa no município é referência, 

inclusive, para os municípios vizinhos, que se interessam em relação ao bom funcionamento e 
desenvolvimento do mesmo.

 Através do escritório local de Conceição de Macabu, organizou-se um grupo de 
agricultores  para participar da chamada pública para fornecimento de gêneros alimentício no 

município vizinho de Macaé. Composto por 75 produtores de leite,  juntos 

ofereceram cerca de R$ 1.200.000,00 em produtos lácteos. Caso seja confirmado o 

acordo, serão beneficiados por meio de uma parceria negociada pela EMATER RIO com a 
Cooperativa de Laticínios de Conceição de Macabu. Essa parceria fortalecerá o laticínio e os 
vínculos destas famílias com o sistema cooperativista.

 O escritório local de Sumidouro desempenhou a função de Entidade Articuladora no 
PNAE, assessorando o processo organizativo dos agricultores e suas representações frente às 
chamadas públicas. Em 2016, foram elaborados cinco projetos de venda com a participação de 

61 agricultores familiares em chamadas públicas das prefeituras de Sumidouro, 

Além Paraíba–MG, Maricá e Macaé, com o fornecimento de olerícolas e frutícolas. O total de 

recurso disponibilizado através destes programas foi de R$ 1.266.586,87. 

 
A EMATER-RIO assessorou o 
processo organizativo para atuar nas 
Chamadas Públicas.
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Mercado Institucional

 O PNAE, geralmente,  possibilita ao produtor um preço  mais alto que o 

encontrado no mercado e mais estável, pois o valor é estipulado anteriormente e não sofre 
variação durante o contrato, tendo garantia de recebimento.  Através de parceria com a 
Secretaria Municipal de Agricultura, o escritório local de Miracema trabalhou o processo de 
organização produtiva dos agricultores, desenvolvendo o cronograma de produção 

programada e escalonada.   Em 2016, 17 produtores participaram do PNAE na 

rede municipal de ensino com um projeto de venda no valor de R$ 165.990,00, e as escolas do 
município com o projeto de venda no valor de R$ 40.353,10.  O valor total foi de R$ 
206.343,10.  

 O  PAA, compra institucional, é regido pela Lei 11.947 e pelo Decreto 8.473, de junho 
de 2015, onde o percentual mínimo de 30% destinado à aquisição de gêneros de agricultores 

familiares e suas organizações. No Estado do RJ, este valor é de aproximadamente R$ 
203.697.000,00 

 Em 2016, EMATER-RIO e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro assinaram um 
Acordo de Cooperação, objetivando promover o fortalecimento da agricultura familiar, 
prevendo a intensificação da construção de mercados e assistência técnica para o 
desenvolvimento local sustentável. Esta parceria concretizou-se através da primeira chamada 
pública  visando à aquisição de alguns gêneros da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural.O total de recursos acessados pelos agricultores no PAA será de até R$ 
80.000,00.  

Programas como PAA e PNAE 
têm fortalecido a agricultura 
familiar.
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Mercado Institucional

 A EMATER–RIO elaborou um projeto  de PAA - Doação de Orgânicos junto à União das 
Associações e Cooperativas de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio de Janeiro- - 

UNACOOP para  ofertar alimentos  orgânicos de 20 agricultores para 13 escolas 
do município do Rio de Janeiro. Estas escolas estão inseridas em bolsões de pobreza onde 

será realizado um trabalho com os alunos de valorização do agricultor e da importância da 

alimentação orgânica, além de campanhas de hortas escolares. O valor do projeto foi de  
R$ 159.998,52.

 A participação efetiva da EMATER-RIO no PAA e o PNAE constituem-se em efetivo 
fortalecimento de inclusão social e ampliação das oportunidades para a agricultura familiar. A 
coordenação de Mercado Institucional participou ativamente como palestrante de diferentes 
eventos no decorrer do ano de 2016.

O projeto de PAA para doação de 
orgânicos vai permitir que 20 
agricultores forneçam alimentos 
para 13 escolas.
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Mercado Institucional

 Palestra no IV Encontro Estadual Ministério Público e o Controle Social na Educação, 
com o tema : Papel da EMATER-RIO na implementação da Lei 11.947 e incentivo à produção e 
consumo de alimentos orgânicos.  Em Seropédica, apresentou-se representante da EMATER-
RIO no I Seminário Intermunicipal da Alimentação Escolar e Agricultura Familiar, debatendo o 
tema «Políticas públicas de abastecimento do PNAE, agricultura familiar e segurança 
alimentar e nutricional.»

 Prioridade em 2016: o incremento  na  participação em eventos de capacitação de 
técnicos e alunos de universidades na  Lei 11.947, seus avanços e operacionalização no Estado, 
dentre eles: capacitação de técnicos de ATER na «Oficina Mecanismos de Qualidade 
Orgânica», aulas realizadas com alunos da disciplina alimentação escolar do curso de Nutrição 
da UFF, dentre outros. Também atuou-se junto aos municípios – Secretarias Municipais de 
Educação - na capacitação para a elaboração de chamadas públicas do PNAE- Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.

  Intensificação da atuação conjunta com a Gerência de Crédito Rural, visando 
equacionar a situação de DAPs jurídicas de organizações de agricultores que estiveram em 
situação de bloqueio.Representante da EMATER-RIO acompanhou, junto ao Ministério 
Público, apuração do cumprimento do artigo 14 da a Lei 11.947 notadamente junto à SEEDUC 
– Secretaria de Estado de Educação e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 

Outras ações da EMATER-RIO em Mercado Institucional

Relatório de Atividades -2016

A EMATER-RIO participou de 
diversos eventos sobre o 
mercado institucional.
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Agroindústria (Prosperar)
e agregação de valor

 O Programa Social de Geração de Emprego e Renda na Atividade Rural - Prosperar é 

coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento e executado pela 

EMATER-RIO. O principal objetivo do Prosperar é promover o fortalecimento das 

agroindústrias, que utilizam matéria-prima original da agropecuária de base familiar no 

estado. Por meio dela, insere-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.

 Em 2016, a EMATER-RIO promoveu 201 eventos de capacitação e 

assistência técnica e extensão rural nas áreas de agroindústria e turismo rural para 365 
agricultores e suas famílias, abrangendo 645 pessoas. A ação efetiva da EMATER-RIO facilita a 
criação de mecanismos para a estruturação e reestruturação das agroindústrias familiares de 
pequeno porte para se adequarem às necessidades de mercado, além dos produtos 
atenderem as normas higiênicas sanitárias.  

 Em 2016, o programa Prosperar financiou mais cinco projetos de 
agroindústria, localizados em Conceição de Macabu, São Francisco do Itabapoana, 

Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim e Campos dos Goytacazes, totalizando R$ 
303.498,11.  Nos últimos anos, foram mais de 160 empreendimentos com 

financiamentos, no valor de mais de R$ 7.300.000,00 com recursos do estado.

Relatório de Atividades -2016

Em 2016, a EMATER-RIO 
continuou capacitando 
produtores na área de 
agroindústria.
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 Em Barra do  Piraí, a  EMATER-RIO tem desenvolvido atividades e práticas que auxiliam 
o produtor rural no atendimento às exigências da legislação, oportunizando a sua inserção no 

mercado e colaborando para a sua estabilidade e agregação de valor à produção 
primária. São criados mecanismos que estimulem os produtores a saírem da 

informalidade, com legislação específica, gerando novas oportunidades de trabalho e 
desenvolvimento no interior. Os projetos já consolidados, como as agroindústrias Rei do Coco 
e Tilápia da Serra e outras, que estão em processo de construção e legalização, prevê a geração 

de aproximadamente 30 empregos diretos na atividade.
             
  Em Paraíba do Sul, a agroindústria familiar é considerada uma importante atividade de 

sustentação para a agricultura familiar no território rural, pois inclusive absorve 

parte da produção, que não foi comercializada in natura. Os efeitos multiplicadores da 

agregação de valor à produção pela agroindustrialização ocorrem tanto na 

atividade agropecuária como na estrutura de comercialização e serviços, refletindo em efetivo 

aumento do processo de desenvolvimento. O desafio da extensão rural é trabalhar com 
ações educativas, mediante incentivos para o processo de legalização para o 

financiamento efetivo e com acesso a mercado.

A agroindústria permite a 
agregaçãode valor à produção.

Agroindústria (Prosperar)
e agregação de valor
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O Programa marcou sua importância para Rio Claro, tendo conseguido atender as 
demandas do município que já conta com nove projetos regularizados e mais dois em 
andamento. Graças ao Prosperar, o proprietário da Fazenda Pinheiros conseguiu investir no 

seu empreendimento de queijaria , adequando-a à legislação, colocando-a numa 

condição que irá possibilitá-lo  inserir a produção no mercado formal, facilitando a venda dos 
queijos em pequenos mercados e obter uma renda melhor com seu produto.

 Em 2016, a EMATER-RIO promoveu no município do Rio de Janeiro ações direcionadas 
para estimular os agricultores a processarem seus produtos de forma adequada, com análise 
das atuais instalações e a necessidade de investimento em prol da ampliação e reforma das 
mesmas para que estejam em condições de legalizar o empreendimento e atender as normas 
vigentes. 

 As demais propriedades acompanhadas pela EMATER-RIO estão se conscientizando e 

aos poucos se inserindo no processo a fim de obterem condições de receber o selo da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  O selo é que garante a procedência dos produtos e 

permite sua comercialização segura, capaz de promover a melhoria da qualidade dos 

produtos oferecidos, tanto no processo de fabricação, como na apresentação, com 
embalagens diferenciadas e seguindo a legislação sanitária vigente, ambiental e tributária.

Relatório de Atividades -2016

Várias agroindústria foram adequadas à 
legislação e estão prontas para colocar 
seus produtos no mercado formal.

Agroindústria (Prosperar)
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A Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária -COPAFI, localizada no 

município de Italva, foi inaugurada em agosto de 2016. Com apenas 22 cooperados, a 

meta é alcançar novos mercados, além de produzir leite e derivados, hortifrutigranjeiros, 
comercializá-los nas feiras do município e fornecer para a merenda escolar através do PNAE. 

Com a DAP jurídica e legalizada, estão comercializando de forma segura, 

oferecendo produtos de qualidade, demonstrando o rigor tanto no processo de fabricação, 
como na apresentação, com embalagens diferenciadas e seguindo a legislação sanitária 
vigente, ambiental e tributária.

 A COPAFI está contribuindo diretamente para o fortalecimento da agricultura 

familiar de Italva. O beneficiamento do leite vem crescendo desde sua fundação. Em 2016, o 

beneficiamento do leite foi de 2.000 litros/mês. Para 2017, a meta é alcançar 6.650 

litros/mês, dos quais 2.500 litros serão destinados para produção de queijo frescal e meia 

cura, destinando o restante para a produção  de iogurte e para a comercialização de leite 
pasteurizado integral - tipo C.

A COPAFI é um exemplo de 
como a união de agricultores 
familiares pode fortalecer o 
segmento e ampliar as atividades 
agropecuárias.

Agroindústria (Prosperar)
e agregação de valor
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Destaques das agroindústrias acompanhadas pela EMATER-RIO

  Eventos como Rio Gastronomia, Feira da Providência, Green Rio e a Feira Rio 
Alimentação Saudável durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e as feiras da agricultura 
familiar têm consolidado uma grande valorização dos produtos; e rodadas de negócios, que 
ampliam a comercialização com grandes redes de supermercados com tratamento 
diferenciado, como por exemplo o Rede Hortifruti, Supermercado Zona Sul, Wal Mart, por 
intermédio do Clube dos Produtores, diversas redes de restaurantes, a exemplo do Spoleto, 
dentre outros.

Eventos de 2016

Relatório de Atividades -2016

Vários eventos marcaram a 
participação da agricultura familiar 
no mercado formal.

Agroindústria (Prosperar)
e agregação de valor
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 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. O Estado 
do Rio de Janeiro, além das áreas com atividades importantes no setor agropecuário, possui  
também a aptidão para o desenvolvimento do turismo rural com uma variedade de 
topografias, micro climas, tradições culturais, artesanato, agroindústria e gastronomia.

  A EMATER-RIO entende que a atividade “Turismo no Meio Rural” é 

mais uma alternativa de renda,  preservação do meio ambiente e da cultura local. As ações de 
assistência técnica vêm atuando no planejamento desta atividade que cresceu nos últimos 
anos, de forma a analisar as interfases  das comunidades, em função das suas especificidades,  
incrementando o seu potencial.

 Através do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) -  Embratur, as 
equipes locais da EMATER-RIO vêm ajustando suas ações com o objetivo de apoiar e 

promover o desenvolvimento do turismo rural sustentável, com a introdução e   

melhoramento dos atrativos através dos pesque-pague, paisagismo, “leite ao pé da vaca”, 
“colha e pague”, passeios orientados, recepção e hospedagem, hortas agroecológicas, trilhas, 
caminhadas, recuperação ambiental, e as manifestações culturais, relacionados à 

gastronomia, cultura e crenças. Há um fortalecimento da agricultura familiar 

quando ocorre a produção associada ao turismo rural.  Esse fomento da renda se dá por meio 
diversos produtos oriundos do trabalho agrícola e artesanal.

Turismo Rural
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O turismo rural tem se destacado como 
uma alternativa de renda, com 
preservação do meio ambiente e da 
cultura social.

Agroindústria (Prosperar)
e agregação de valor
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 O município de Nova Friburgo é considerado o maior produtor de morango do estado e 

conta com cerca de 20 agricultores familiares produtores de morango em uma área 

de 25 hectares, onde é estimada uma produção anual de 250 mil caixas. A maior 

parte é associada à Amorango – Associação dos Produtores de Morango de 

Nova Friburgo. Outra pequena parte são produtores de morangos orgânicos, 

vinculados à Abio – Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro. Em 
função disto,  aconteceu em 2016 a 2ª Festa do Morango com Chocolate. Segundo os 
organizadores, o evento recebeu mais de 3000 pessoas.

Festa do Morango com Chocolate

  O Pólo Gastronômico de Paraty reúne chefes e profissionais da gastronomia  do 
município e promove anualmente uma Folia Gastronômica. Cada edição  homenageia um 

produto agrícola tradicional da região, como: o palmito (2016), a banana ( 2015 ) 
e a mandioca (2014).Os agricultores familiares são atores de destaque no evento, 

fornecendo produtos para os restaurantes e comercializando em seu estande exclusivo 
durante o evento. 

 A pinga produzida em Paraty fez tanta fama pela sua qualidade que teve seu próprio 

nome (Paraty) como sinônimo de aguardente até meados do século XX.  Hoje, a cidade conta 
com apenas sete alambiques. Para coroar esse sucesso, anualmente a cidade promove o Festival da 

Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty. Realizado desde 1982, é um dos eventos mais 
tradicionais da cidade. Conta ainda com uma programação musical bem eclética e atrai turistas 

de todo o Brasil.

Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty

Grandes eventos do Estado do Rio 
também tiveram representantes 
da agroindústria familiar.

Agroindústria (Prosperar)
e agregação de valor
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Elaboração

Coordenadoria de Planejamento:

João Batista Pereira - Coordenador

Claudia Queiroga - GTE Integração

Mônica Sobreira - Extensionista Social

Antônio Carlos Siqueira - Técnico em Planejamento

Jorge Tadeu Marinonio - Economista 

Coordenadoria de Operações:

Luiz Sergio Medeiros - Coordenador

Lina Provenzano - GTE Crédito Rural

Herval Lopes - GTE Agroecologia

Martinho Belo - GTE Fruticultura, Floricultura, Orgânico e Café

José Henrique Moraes - GTE Pequenos e Médios Animais

Wellington Carius Machado - GTE Olericultura

Fabiano Bohneeberger - GTE Bovinocultura

Rosâny Ferraz Staneck - GTE Social
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Estrutura Operacional e

Bases Físicas 

 

EMATER-RIO

Relatório de Atividades 2009Governo do Estado do Rio de JaneiroGovernadorSergio�CabralSecretário de Estado de Agricultura, Pecuária,Pesca e AbastecimentoChristino�ÁureoEMATER-RIO - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de JaneiroDiretor-PresidenteJustino�Antonio�da�SilvaDiretor TécnicoPaulo�Cezar�BorgesDiretora de Administração e FinançasStella�Romanos

EMATER-RIO

Relatório de Atividades 
2016

Estrutura Operacional e
Bases Físicas 

EMATER-RIO

Relatório de Atividades 
2016

EMATER-RIO - Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

Diretora-Presidente
Stella��Alves�Branco�Romanos

Diretor Técnico
Ricardo�Mansur

Diretora de Administração e Finanças
Magda��Renata�Rego�Santos
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