
1 
 



2 
 

 

 

 

 

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA 

 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,  

PESCA E ABASTECIMENTO 

MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ 

 

EMATER-RIO 

DIRETOR - PRESIDENTE 

MARCELO MONTEIRO DA COSTA 

 

DIRETOR TÉCNICO 

CARLOS MARCONI DE SOUZA RESENDE 

 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

MAGDA RENATA REGO SANTOS 

 

 



3 
 

Sumário 
1 – Apresentação ................................................................................................................................................................. 4 

2 – Principais Atividades Agropecuárias ............................................................................................................................. 5 

2.1 – A importância da agropecuária para a economia estadual ................................................................................. 5 

2.2 – Polos de Produção Agrícola e Pecuária ................................................................................................................ 8 

2.3 – Caracterização e ações destaques das atividades agropecuárias ..................................................................... 11 

2.3.1 – Bovinocultura............................................................................................................................................... 11 

2.2.2 – Fruticultura .................................................................................................................................................. 19 

2.2.3 – Floricultura ................................................................................................................................................... 22 

2.2.4 – Olericultura .................................................................................................................................................. 28 

2.2.5 – Pequenos e Médios Animais ....................................................................................................................... 30 

2.2.6 – Silvicultura Econômica ................................................................................................................................ 32 

2.2.7- Cafeicultura ................................................................................................................................................... 34 

2.2.8 – Cereais.......................................................................................................................................................... 37 

2.2.9 - Demais Culturas............................................................................................................................................ 38 

2.2.10 – Pesca Artesanal ......................................................................................................................................... 42 

3 – Investimentos nas Atividades Agropecuárias, nas vertentes socioeconômica e ambiental, pelos Programas 

executados (Ações de Governo) ....................................................................................................................................... 45 

3.1 – PEFATE (Agrofundo) ............................................................................................................................................ 45 

3.2 – Crédito Rural ........................................................................................................................................................ 46 

3.3 – Mercado Institucional (PAA e PNAE) .................................................................................................................. 49 

3.4 - Parceria EMATER-RIO e Fundação Banco do Brasil ............................................................................................ 50 

3.5 – Programa Estradas da Produção ......................................................................................................................... 50 

4 - Projetos Sociais ............................................................................................................................................................. 52 

5 –    Atendimento Efetivo do Público Planejado ............................................................................................................. 64 

6 – Diretrizes de Planejamento ......................................................................................................................................... 66 

7– Metodologias de ATER realizadas ................................................................................................................................ 69 

8 – Potencialidades e Recomendações para as atividades Agropecuárias no Estado do Rio de Janeiro ...................... 72 

8.1 -  Bovinocultura....................................................................................................................................................... 72 

8.2 - Floricultura .............................................................................................................................................................. 74 

8.3 – Olericultura .......................................................................................................................................................... 75 

8.4 – Fruticultura .......................................................................................................................................................... 76 

8.5 – Cereais (Feijão, Milho e Arroz) ............................................................................................................................ 76 

8.6 – Cana-de-açúcar .................................................................................................................................................... 77 

8.7 – Mandioca ............................................................................................................................................................. 77 

8.8 – Café ...................................................................................................................................................................... 77 

9 – Considerações Finais ................................................................................................................................................... 78 

 

 



4 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2020 

1 – Apresentação 

O presente relatório tem como objetivo prestar contas à sociedade das atividades 

desenvolvidas pela EMATER-RIO - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 

do Rio de Janeiro, vinculada à SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e 

Abastecimento.  

A EMATER-RIO é a executora das políticas públicas para o setor do Governo nas três 

esferas de atuação do Poder Executivo que, em 2020, completou 62 anos de trabalho 

ininterrupto, com excelência comprovada pela prestação de serviços de assistência técnica e 

extensão rural.  

Com grande capilaridade e atuante nos 92 municípios do Estado, visa promover o 

desenvolvimento rural sem perder o foco da sustentabilidade, da conservação do solo, da água 

e, principalmente, contribuir para o bem-estar social rural e segurança alimentar de toda a 

população.  

Neste documento estão relatadas as atividades desenvolvidas no ano de 2020 para um 

público de 30.575 cidadãos agricultores, os quais receberam 49.921 atendimentos.   

O público prioritário de nossos trabalhos é o Agricultor Familiar, em suas diversas 

representatividades. Porém, a universalização da atividade e o direito do cidadão nos fizeram 

atender a todos que procuraram a empresa, solicitando apoio e informação sobre assuntos 

atinentes aos serviços públicos realizados pela EMATER-RIO, bem como projetos emergenciais 

e de proteção à vida de pessoas em situação de vulnerabilidade, constando em nossos registros 

como “público diverso”. 

O ano de 2020 foi atípico e marcado pelo surgimento da pandemia da covid-19, quando 

a importância da agricultura familiar ficou ainda mais evidente, pois este segmento não parou, 

e os alimentos continuaram a ser produzidos em quantidade e de forma saudável.  As demandas 

de atendimento chegavam à EMATER-RIO, que teve de se reinventar da noite para o dia.  

Exposições, concursos, cursos, treinamentos, reuniões, excursões técnicas, entre outros, 

tiveram que ser adiados ou mesmo cancelados até que fossem definidos protocolos de 

biossegurança ou normas internas que regulassem as formas corretas do relacionamento entre 

os técnicos e os produtores rurais. Ficou logo claro que algumas medidas seriam permanentes 

até que a população fosse vacinada, tais como: o distanciamento social, o uso de máscaras, a 

higienização constante das ferramentas e mãos. Além disso, também foi mandatório que alguns 

funcionários e produtores (dos grupos de risco acentuado) fizessem suas atividades em “home 

Office”. Entretanto, o atendimento da EMATER-RIO direto aos produtores, seus familiares e suas 

organizações não pararam, sendo usados meios de comunicação tais como videoconferências, 

cursos e apostilas em vídeo e texto digital. Assim, com um pequeno esforço, o atendimento e 

monitoramento das atividades de assistência técnica e extensão rural pela internet, com o uso 

de computadores e telefones celulares, por meio de aplicativos e softwares institucionais e/ou 

gratuitos, permitiu a continuidade do trabalho, adaptado às novas necessidades e à realidade 

que a situação excepcional impôs abruptamente.  

Apesar da crise sanitária instalada e das perdas registradas, afetando áreas de produção 

e comercialização, o faturamento bruto da produção agropecuária, levantado pela empresa, no 
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Estado do Rio de Janeiro foi da ordem de R$5,3 bilhões, ocorrendo aumento médio de 10% em 

relação ao ano de 2019.  A bovinocultura registrou 39% de participação no faturamento bruto 

estadual, merecendo destaque o envolvimento direto da agricultura familiar e participação das 

mulheres e jovens rurais na atividade, especialmente na bovinocultura de leite. 

Em 2020, além das atividades agropecuárias assistidas pela EMATER-RIO, foi destaque a 

concentração de 41% dos atendimentos realizados em “ações de cidadania” e “segurança 

alimentar e nutricional”, no trabalho ativo de emissão de documentos para qualificar e 

identificar os agricultores e suas organizações, visando o acesso a mercados, ao crédito rural e 

demais políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e federal. Outro destaque foi o 

atendimento em floricultura, atividade impactada expressivamente pela pandemia, que 

demandou atuação das equipes técnicas locais na busca de novos mercados e no aporte de 

recursos emergenciais do PEFATE (Agrofundo), em socorro aos produtores. 

Frente aos desafios da pandemia e pós-pandemia, no mesmo ano, a EMATER-RIO iniciou 

o processo de reconhecimento, internalização e de incentivo à intensificação de planejamento 

e cumprimento de metas para os projetos que assiste que possuem convergência para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Dessa forma, prosseguirá firmando seu compromisso com o desenvolvimento 

rural sustentável da agropecuária fluminense, sensibilizando atores, adequando suas metas e 

indicadores a fim de alcançá-los.  

Este compromisso de atendimento ao estabelecido na Agenda 2030 é reforçado pela 

existência da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia e Produção 

Orgânica do Estado do RJ (lei 8625/2019), sancionada em 2019 e com a participação da EMATER 

RIO nas fases de regulamentação e construção do Plano Estadual. Sua implementação é a 

possibilidade de organização e apoio à produção orgânica e à transição agroecológica, voltada 

para uma agricultura realizada em bases sustentáveis e, portanto, para a produção de alimentos 

saudáveis e seguros.  

Resumidamente, a empresa envida esforços para apoiar e estimular a produção de 

alimentos saudáveis, visando patamares satisfatórios de segurança alimentar e nutricional, de 

geração de emprego e renda para o setor rural e produtivo do Estado do Rio de Janeiro. 

O desafio é grande, mas o nosso compromisso é maior! 

 

2 – Principais Atividades Agropecuárias  

 
2.1 – A importância da agropecuária para a economia estadual 
 
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia ao setor agropecuário, e de todo o sofrimento 

e perdas vivenciadas pelos produtores rurais e reduções no faturamento de alguns segmentos, tais como 
a olericultura, floricultura, pequenos e médios animais, silvicultura e cereais, o saldo final foi positivo com 
aumento de 10% no faturamento bruto estadual, totalizando R$ 5,3 bilhões em 2020.  Importante 
ressaltar que o faturamento bruto se refere tão somente aos valores pagos aos produtores, não 
contabilizando, portanto, os montantes gerados no decorrer das cadeias produtivas.  
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O quadro 1 apresenta os resultados dos levantamentos realizados pela EMATER-RIO em 2020 
nas diversas atividades agropecuárias existentes no Estado do Rio de Janeiro.  Destacando-se a 
bovinocultura como a principal atividade agropecuária, contribuindo com 39% do faturamento bruto 
estadual, ressaltado o significativo aumento no faturamento de 40% em relação ao ano anterior.  Na 
bovinocultura, a produção de leite é responsável por 35% do faturamento estadual e a produção carne 
por 65%.  Estas atividades ocorrem em quase todos os municípios do Rio de Janeiro, sendo a bovinocultura 
leiteira, a que concentra maior efetivo da agricultura familiar no Estado.   

A olericultura é o segundo segmento da agropecuária em ordem de importância contribuindo 
20% do faturamento bruto estadual. A olericultura de frutos responde por 48% do faturamento bruto e 
as olericulturas de folhas e raízes respondem respectivamente por 38% e 14% do faturamento total na 
olericultura.   A olericultura foi uma das atividades impactadas pela pandemia, ocasionando redução no 
faturamento de 12% em relação ao ano anterior. 

A fruticultura, terceira atividade em contribuição ao faturamento bruto estadual, 
diferentemente da olericultura, teve aumento de 10% no faturamento em 2020 comparado ao ano 
anterior, com destaque para as culturas da banana, citros e coco verde. 

As criações de pequenos e médios animais tiveram importante participação no faturamento 
bruto do Estado, porém registrou-se uma variação negativa de 37% em relação ao ano anterior. 
Isoladamente a principal atividade entre as criações de pequenos e médios animais, foi a avicultura de 
corte contribuindo com 74% do faturamento bruto neste segmento. 

Importante destacar os significativos aumentos no faturamento bruto da cafeicultura e da pesca 
artesanal de 76% e 261%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Na cafeicultura a principal 
justificativa foram os aumentos de produção e preço pagos aos cafeicultores neste ano. 

O gráfico 1 apresenta em ordem de importância de faturamento bruto as atividades 
agropecuárias.  

 

Quadro 1: Variação e participação das atividades agropecuárias no faturamento bruto no Estado do Rio 

de Janeiro 

 

Atividades Agropecuárias 
Faturamento Bruto 2019 

(R$/ano) 
Faturamento Bruto 

2020 (R$/ano) 
Variação 

2019/2020 
% 

Participação 

Bovinocultura 1.492.452.351,62 2.082.618.850,19 40% 39% 

Olericultura 1.228.931.015,60 1.077.342.747,00 -12% 20% 

Fruticultura 556.049.948,40 613.961.074,40 10% 12% 

Pequenos e Médios Animais 925.171.964,19 579.262.088,59 -37% 11% 

Pesca Artesanal 95.235.040,00 344.056.290,00 261% 6% 

Outras Culturas 247.161.099,80 324.936.482,50 31% 6% 

Cafeicultura 75.809.403,00 133.637.436,00 76% 3% 

Floricultura 186.048.922,66 132.179.136,70 -29% 2% 

Silvicultura 41.011.729,60 23.961.566,00 -42% 0,5% 

Cereais 11.104.772,30 10.880.620,90 -2% 0,2% 

Total 4.858.976.247,17 5.322.836.292,28 10%  

Fonte: EMATER-RIO/2020 
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Gráfico 1: Faturamento bruto dos agrupamentos das atividades agropecuárias no Estado do Rio de Janeiro 

em 2020. 

 
Fonte: EMATER-RIO/2020 

 

O gráfico 2 apresenta as 10 culturas com maior rentabilidade mensal por produtor dentre as 80 

culturas produzidas economicamente nas propriedades rurais no território Fluminense.  Destaca-se a 

cultura do morango com renda bruta per capita mensal aproximadamente de R$ 1.800,00.  Normalmente 

produzido em ambiente protegido (estufa), a produção de morango está concentrada em Nova Friburgo. 

A cultura do abacaxi com renda bruta per capita mensal de aproximadamente R$ 1.700,00, 

proporciona a segunda maior renda bruta per capita, e tem 87% da sua produção concentrada em São 

Francisco de Itabapoana, na região Norte Fluminense. 

O cultivo da rúcula em estufa se destaca pela terceira maior renda bruta per capita com valor de 

R$ 1.200,00 mensais, sendo produzida neste sistema de produção somente em Teresópolis. Ressaltando 

o curto ciclo de produção que possibilitam colheitas mensais neste sistema. A cultura da couve apesar de 

ser produzida em vários municípios do Rio de Janeiro, concentra 55% da sua produção também em 

Teresópolis.   

Importante ressaltar que é muito comum a ocorrência nas propriedades rurais mais de uma 

destas culturas destaques, além de outras culturas não relacionadas no gráfico, sobretudo naquelas 

ocupadas pela agricultura familiar.  Esta diversidade de culturas é muito comum junto aos produtores de 

olerícolas. 

Em relação às demais culturas com boa renda bruta destacamos o palmito tendo os municípios 

de Paraty, Angra dos Reis e Silva Jardim como maiores produtores. Na cultura da laranja os municípios 

referências são Araruama, Tanguá e Rio Bonito, e na cultura do limão, Rio Bonito e Araruama. Na 

Tangerina (poncã e demais variedades) os maiores produtores são Teresópolis, São José do Vale do Rio 

Preto e Rio Bonito. Na cultura do tomate destacam-se Cambuci e Bom Jardim. Na cultura da cana-de-

açúcar destinada a produção para cachaça a referência é o município de Valença. 
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Gráfico 2:  As Dez Culturas com Maior Renda Bruta Per Capita Mensal no Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as criações de pequenos e médios animais, a avicultura de corte apresenta a maior renda 

bruta per capita por se tratar de grandes empreendimentos conduzidos por grandes produtores, 

concentrando a produção nos municípios de São José do Vale do Rio Preto, Barra do Piraí, Sapucaia 

Teresópolis e Rio Claro. As maiores rendas bruta per capita mensal ocorreu em Barra do Piraí e Rio Claro, 

com R$ 6,5 milhões e R$ 3,7 milhões, respectivamente.  Ressaltando que nestes dois municípios a 

atividade se concentra em somente um produtor. Outro destaque em pequenos e médios animais é a 

coturnicultura em Nova Iguaçu, concentrando também a produção em somente um grande produtor, 

proporcionando rentabilidade bruta per capita mensal da ordem de R$ 168 milhões. 

Na bovinocultura leiteira a maior renda per capita ocorreu em Porto Real com R$ 291 mil , 

provavelmente pela concentração da produção em poucos pecuaristas de leite.  Na bovinocultura de corte 

o destaque é o município de Três Rios com renda bruta per capita anual de R$ 2,7 milhões.  Apesar de 

Campos dos Goytacazes contribuir com 14% da produção estadual de carne bovina, em Três Rios ocorre 

maior concentração de bovinos por produtor, em média 606 bovinos/produtor. 

Entre os vários segmentos da floricultura a produção de grama se destaca como a maior renda 

per capita bruta mensal, com média de R$ 1,0 milhão em Saquarema, onde a produção se concentra em 

somente 3 produtores totalizando 890 ha. 

Na cafeicultura a maior renda bruta per capita ocorre em Bom Jardim com média de R$ 6.910,00, 

apesar de Varre-Sai e Porciúncula juntos contribuírem com 72% da produção estadual de café. 

 

2.2 – Polos de Produção Agrícola e Pecuária 
 
Os Mapas a seguir informam as principais atividades agrícolas e pecuária existentes no Rio de 

Janeiro e os municípios polos de produção.  O objetivo é o de apresentar os municípios destaques por 

atividade com base no faturamento bruto, neste sentido foram selecionados no máximo os cinco 

principais produtores por atividade. 
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2.3 – Caracterização e ações destaques das atividades agropecuárias  
 

2.3.1 – Bovinocultura  

 

Caracterização da Atividade: 

 Considerando-se apenas o valor pago diretamente pelo produto primário, a bovinocultura 

fluminense é responsável pela circulação de 2,1 bilhões de reais (aumento de 40% em relação 

ao ano anterior), envolvendo cerca de 25 mil produtores. A maior parte deles, composta de 

agricultores familiares, integrando uma grande cadeia produtiva envolvendo diversas 

agroindústrias, comércio de insumos, prestação de serviços, transporte animal, estocagem e 

distribuição do produto final. 

  A pecuária leiteira atualmente conta com 10.940 produtores, concentrados nas regiões 

noroeste e norte do Estado e é composta em sua maior parte pela agricultura familiar. A maior 

produção é da região sul, seguida pela Noroeste.  

        O rebanho estadual foi estimado em 2,6 milhões de cabeças, sendo que os maiores 

rebanhos se encontram nas regiões Norte e Sul, com 52% dos animais.  

        A produção leiteira estadual em 2020 foi de 417 milhões de litros de leite, apesar de não 

apresentar maior faturamento bruto que a pecuária de corte a atividade se caracteriza pela 

maior empregabilidade no meio rural. O faturamento da atividade chegou a R$ 737 milhões, 

tendo sido as regiões Noroeste e Sul responsáveis por 58% do faturamento total bruto do 

Estado. A média de preço do leite foi de R$ 1,96 ocorrendo elevação de 26% em relação a 2019.  

 A região Sul fluminense, maior produtora de leite, possui a maior renda per capita bruta do 

Estado em média R$84 mil/produtor/ano, praticamente o dobro das demais regiões, cujo 

indicador gira em torno de R$40.000,00.  Dentre os municípios que mais produzem leite, temos 

Campos dos Goytacazes, Resende, Valença e Barra Mansa, juntos responderam por 26% da 

produção estadual em 2020. 

 A pecuária de corte se caracteriza primordialmente pela exploração mista, com a recria 

e a engorda de bovinos sem aptidão leiteira, e envolve 15.134 produtores, concentrados, em 

sua maior parte, na região Norte onde se localiza 33% dos bovinocultores de corte fluminense. 

O rebanho é composto por 1.642.624 cabeças, localizados principalmente nas regiões norte e 

noroeste, que chegam a responder, juntas, a 53% do rebanho estadual. A produção de carne 

bovina em 2020 atingiu 95.340 toneladas, registrando alta de 11% em relação ao ano anterior.  

O setor apresentou faturamento bruto da ordem de R$ 1,3 bilhões, proporcionando renda per 

capita média anual de 168 mil ao pecuarista de corte. 

 

No ano de 2020, por conta da pandemia decorrente da COVID-19 observou-se uma 

mudança de hábitos do mercado consumidor que passou a procurar por produtos lácteos mais 

específicos que permitissem armazenamento por maior tempo como leite UHT e leite em pó. 

Desta forma, alguns pequenos laticínios sem tecnologia para atender a nova demanda 

mercadológica, inicialmente deixaram de receber leite de alguns pequenos produtores. Fusões 
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e fechamento de algumas pequenas indústrias foram percebidos, assim como a saída de alguns 

produtores da atividade leiteira. Por isso, espera-se uma queda nos números de produtores e 

produção. 

 

Ações realizadas e resultados efetivos  

Foram realizados 9.390 atendimentos na bovinocultura, dos quais 1.238 referem-se à 

pecuária de corte e 8.149 à pecuária de leite. Três atendimentos foram realizados em 

bubalinocultura objetivando a produção leiteira, conforme ilustrado no quadro 2. 

            Apesar da queda de 43% no público total atendido pela EMATER-RIO em relação ao ano 

de 2019, foi registrado um aumento de 33% nos atendimentos para bovinocultura de corte e 

59% para pecuária leiteira em relação ao número de atendimentos planejados para 2020, 

conforme quadro 3.  

              A “educação sanitária animal” é a meta com maior número de atendimentos para todas 

as categorias, seguida respectivamente pelo “manejo da produção pecuária” e por “alimentos e 

alimentação” em terceiro, evidenciado no quadro 3.  

 Nota-se também que, embora o número de atendimentos para a meta de crédito rural 

educativo tenha sido de 834, os atendimentos de fomento agropecuário somaram apenas 26, 

resultando em 16 projetos de crédito efetivamente contratados (Quadro 3). 

 

Quadro 2: Percentual de atendimento efetivo em relação ao público planejado. 

Projeto 
Atendimentos 

Planejados 

Atendimentos Percentual 

Realizados Alcançado 

Bovinocultura de Corte 924 1.238 133% 

Bovinocultura de Leite 5.102 8149 159% 

Bubalinos de Leite 0 3 - 

Total Geral 6026 9.390 - 

Fonte: EMATER-RIO/2020 
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Quadro 3: Número de atendimentos realizados por Meta/Atividade e categoria do público 

atendido. 

Meta ou Atividade 
Agricultores 

Familiares 
Jovens Mulheres 

Outras 

categorias 
Total 

Alimentos e Alimentação 403 32 87 221 743 

Assistência e Atendimento em geral 76 10 20 30 136 

Cap. Manejo Téc. Criações 341 25 60 157 583 

Crédito Rural Educativo 483 41 157 153 834 

Educação Sanitária Animal 3.114 211 688 1.324 5.337 

Fomento Agropecuário (PEFATE - 

AGROFUNDO) 

8 0 5 13 26 

Geração de Postos de Trabalho e 

Renda 

15 1 12 6 34 

Manejo da Produção Pecuária 779 64 258 360 1.461 

Pastejo Rotacionado 132 
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28 

 

69 

 

236 

Total Geral 5.351 391 1.315 2.333 9.390 

Fonte: EMATER-RIO/2020 

 

Apesar de ter havido queda no percentual de agricultores familiares atendidos em 2020 

(71%) em relação ao ano de 2019 (78%), o percentual de atendimento a esta categoria na 

bovinocultura em 2020 foi o mesmo de 2019, ou seja, 56%. Embora o percentual de mulheres 

atendidas diante do público total atendido pela empresa tenha caído em relação a 2019, de 27% 

para 22%, os dados de bovinocultura indicam um aumento no percentual de mulheres 

atendidas. Em 2020, elas representaram 14% do público atendido, e 10,7% em 2019, como 

apresentado no quadro 4. 

 

Quadro 4: Percentual de agricultores Familiares, mulheres e jovens atendidos na bovinocultura. 

Diretrizes de Planejamento - Meta 2020 
Resultados Alcançados 

na atividade (%) 

Gênero (Mínimo 30% Mulheres Rurais) 14% 

Geração (Mínimo 10% Jovens Rurais) 4% 

Mínimo de 80% de público assistido da agricultura familiar 56% 

Fonte: EMATER-RIO/2020 

 

O percentual de jovens em relação ao total de beneficiários atendidos caiu 0,3% em 

relação a 2019, se mantendo relativamente estável em relação aos 4 anos anteriores. Em 

contrapartida, a queda na bovinocultura foi mais significativa, reduzindo de 10,7%, percentual 

dentro da meta almejada em 2019, para 4% em 2020. Vale esclarecer que o percentual de 

atendimento às diversas categorias de agricultores caiu em função do atendimento a pessoas 

com vulnerabilidade social por meio da parceria da EMATER-RIO com a Fundação Banco do 

Brasil, com distribuição de cestas básicas. Neste caso, a maioria das pessoas atendidas não se 

enquadram como agricultores. 
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Em 2020, o cenário pandêmico que afetou o mundo inteiro, impactou significativamente 

nas formas de trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER até então realizados 

Estado do Rio de Janeiro. A necessidade de adequação trouxe à EMATER-RIO o vislumbre de 

novas oportunidades que geraram importantes resultados para técnicos e produtores. Para lidar 

com o novo contexto de distanciamento social, a extensão rural intensificou o uso de fermentas 

tecnológicas de uma forma nunca utilizada anteriormente em sua história. Aplicativos de 

mensagens como o “WhatsApp” e as plataformas de reuniões virtuais como “Zoom” e “Google 

Meet” proporcionaram diversas reuniões virtuais que fomentaram diferentes frentes de 

trabalho, como por exemplo: 

 A formação de grupos de interesse específicos com comunicação direta;  

 A realização de campanhas sanitárias contra Raiva, Brucelose e, principalmente, contra 

a Aftosa, que a partir de 2020 contou com a representação da EMATER-RIO como 

integrante da Equipe Gestora Estadual do PNEFA, trabalho em parceria entre SDA, 

EMATER-RIO, MAPA, FAERJ entre outras, que culminou com um índice vacinal superior 

a 90% nas duas etapas de vacinação contra Febre Aftosa no Estado, índice que não era 

alcançado nos últimos dez anos;  

 Comercialização online de produtos; 

 Eventos de capacitação técnica e extensão rural à distância: 

- Curso de Capacitação em Programas de Autocontrole – SISBI, organizado junto com a 

faculdade de veterinária da UFF. Foram capacitados 73 técnicos da EMATER-RIO. 

- I Webinar de Integração e Empreendedorismo Rural em Alimentos do Estado do Rio 

De Janeiro, organizado pela EMATER-RIO em parceria com a UFF, no qual foram 

ministradas palestras de diversos professores da universidade e gerentes técnicos 

estaduais (GTE) da EMATER-RIO. 

 Formalização de convênios (CAVIL e início de trabalho para formalização da cooperação 

técnica junto ao IFF e a Embrapa Gado de Leite); 

 Contatos com as lideranças e representações municipais e estaduais, incluindo 

participação de técnicos e produtores em reuniões com o Secretário de Estado de 

Agricultura e a Superintendência do MAPA; 

 Câmara Técnica de Defesa Agropecuária e Pesqueira do Conselho de Desenvolvimento 

Rural Sustentável -  Participação da EMATER-RIO como membro da Câmara. 

 

Vale ressaltar que o grande número de atendimentos virtuais, principalmente por 

WhatsApp, envolveu atendimentos simultâneos a diversos grupos e produtores, ao invés de um 

por vez, de forma presencial, como era no sistema mais tradicional. A simultaneidade e a 

velocidade dos atendimentos virtuais, acabam dificultando o registro total das atividades 

realizadas no sistema, por conta dos atendimentos virtuais simultâneos serem mais difíceis para 

reconhecimento do público, pois não se vê quem está sendo atendido. Portanto, 

provavelmente, parte dos atendimentos virtuais deste ano pandêmico acabou não sendo 

registrado no banco de dados da empresa e pode ter influenciado na queda nos percentuais 

mencionados.  
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Reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro como Área Livre de Aftosa Sem Vacinação 

Desde o início de 2020, a EMATER-RIO passou a integrar o Grupo Gestor Estadual do 

Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa (PNEFA) em parceria com representantes 

do MAPA, SDS e FAERJ entre outros. O programa tem como objetivo criar e manter estratégias 

e condições de vigilância sustentáveis para garantir o status de livre de Febre Aftosa sem 

vacinação e o Rio de Janeiro está caminhando para que o Estado, em breve, possa atingir este 

objetivo.  

Este trabalho de parceria e a mobilização do corpo técnico da EMATER RIO, distribuído 

pelos 73 escritórios locais ao longo do Estado, com produção de vídeos, publicações em mídias 

sociais, divulgação da campanha em rádios locais, carro de som entre outros, contribuiu para 

que o Rio de Janeiro alcançasse um índice vacinal superior a 90% nas duas etapas de vacinação 

contra Febre Aftosa no Estado, índice que não era alcançado nos últimos dez anos, e 

considerado pelo MAPA como seguro para substituição da vacinação por vigilância. 

O reconhecimento como área livre de febre aftosa sem vacinação representará uma 

enorme conquista para a agropecuária fluminense, abrindo possibilidades de expansão de 

mercado para a carne bovina e ampliação dos tipos de produtos exportados para os países aos 

quais já temos acesso, além da diminuição do custo de produção, uma vez que não haverá mais 

necessidade de vacinação do rebanho bovino.



 

 
 

Unidade demonstrativa de Pastejo 
Rotacionado em Barra Mansa. 

 

Acompanhamento do plantio de sorgo para 

produção de silagem, adotando-se os 

protocolos de prevenção da COVID- 19 em 

Quatis 

 
 

 

 
 

Implantação e acompanhamento de pastejo 
rotacionado com irrigação em Três Rios. 

Crédito Rural PRONAF - R$111.000,00 
Aquisição de trator com implementos em 

Resende. 
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Fomento Agropecuário (PEFATE/ 

Agrofundo): construção de reservatório 
d’água para irrigação de pastagem para 
bovinocultura leiteira em Conceição de 

Macabu. 

Fomento Agropecuário (PEFATE/ 
Agrofundo): recuperação de pastagens em 

Conceição de Macabu. 

  

Orientação no manejo do sistema 
silvipastoril - Eucalipto e Braquiária em 

Valença. 

Uma jovem administrando a pecuária 
leiteira, apoiada pelos técnicos da EMATER-

RIO de Valença. 
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Silagem de milho de alta qualidade embalada 
para o transporte. Rio das Flores, que produz 
em média 40,5 ton/ha é o maior produtor de 
silagem da região Sul Fluminense. Os técnicos 
são referência regional e o resultado 
alcançado reflete um trabalho de extensão 
rural iniciado em 2009 pelo escritório local de 
Rio das Flores. 
 

Aquisição de 22 tanques de expansão 

coletivos de resfriamento de leite.  

Beneficiários: 85 agricultores familiares, 42 

mulheres rurais da agricultura familiar e 16 

jovens rurais familiares. Resultado: melhoria 

da qualidade do leite, melhor remuneração e 

melhoria da qualidade de vida do produtor, 

ficando com horários mais livres para o 

manejo da propriedade em Cantagalo. 

 
 

 

 

Unidade de observação de Capim Capiaçu em 

Trajano de Moraes. 

Postagem no Facebook como ferramenta 

para a promoção de educação sanitária 

animal em Sumidouro. 

 



19 
 

 
 

Produtor orientado na higienização do úbere, 

possibilitando agregação de valor ao seu 

produto e proteção ao consumidor nas 

doenças transmitidas por alimentos, pelo 

Escritório Local de Sumidouro. 

 

Utilização da tecnologia para elaboração de 

projeto de crédito rural, para reforma de 

curral em Cachoeiras de Macacu. 

 

2.2.2 – Fruticultura 

Caracterização da atividade 
 

A fruticultura no Estado do Rio de Janeiro representa uma atividade extremamente promissora em 
relação ao retorno econômico em virtude, principalmente, da existência de diversas condições ambientais, o que 
permite plantios de espécies de clima temperado e de clima tropical. A proximidade ao segundo maior mercado 
consumidor do país constitui outro fator favorável à atividade.  

A utilização da mão de obra para desenvolver a atividade é mais escalonada, e a fruticultura, de uma 
maneira geral, tem menor exigência de água durante todo o seu ciclo em relação à olericultura, constituindo em 
cultivos mais convenientes em relação à aptidão agrícola de uma grande parte dos solos do Estado, que 
apresentam uma declividade acentuada, auxiliando na conservação do solo pela  minimização de  processos 
erosivos. 

As frutícolas mais cultivadas são a banana, citros, abacaxi, coco verde e goiaba, predominantemente por 
agricultores familiares. Além da possibilidade de expansão da área dessas culturas, verifica-se também a 
diversificação de cultivos de frutas, tendência essa estimulada em parte pelo alto custo e pela instabilidade de 
preços da exploração de algumas olerícolas, fazendo com que vários agricultures que cultivavam exclusivamente 
olerícolas passassem a diversificar sua produção,  ingressando na  fruticultura. 

As regiões Norte e Centro contribuíram, respectivamente, com 40% e 39% do faturamento bruto 

estadual.  Na região Centro se destacam as culturas da laranja, da banana e da goiaba, com faturamento bruto, 

respectivamente, de R$ 81,5 milhões, R$ 52,2 milhões e R$ 34,8 milhões. Na região Norte destaca-se a cultura 

do abacaxi com faturamento bruto de R$ 226,3 milhões (quadro 5). 
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Quadro 5 – Participação das regiões fluminenses na fruticultura: 

  

 
 
 
 
 

Fonte: EMATER-RIO/ASPA/2020 
 
Quadro 6:  Principais culturas desenvolvidas na fruticultura no Estado do Rio de Janeiro: 
 

  
Fonte: EMATER-RIO/ASPA/2020 

 

A fruticultura tem proporcionado excelente retorno econômico aos seus quase 9.000 produtores do 
Estado. A renda bruta per capita anual na fruticultura em 2020 foi próxima a R$70 mil.  

Conforme o sistema de Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola (Aspa-EMATER-RIO), o 
Estado possui  área de aproximadamente 27.000 hectares ocupados coma fruticultura, produzindo 
aproximadamente 478 mil toneladas de frutas, sendo responsável por faturamento bruto em torno de R$ 614 
milhões (Quadro 6). 

 
Ações realizadas 

 
A EMATER-RIO tem apoiado regularmente a fruticultura no Estado, auxiliando na obtenção de maior 

produtividade e na expansão da área de plantio, preconizando e orientando a utilização de mudas 
certificadas e variedades com melhor adaptação às regiões de plantio.  

Apesar da pandemia, em 2020 houve crescimento em torno de 10% referente ao faturamento bruto 
da atividade no Estado em relação ao ano de 2019. 

A obtenção de mudas de qualidade, utilização de novas variedades e melhor condução técnica das 
culturas tem sido imcrementadas em todo o Estado. Os trabalhos de manejo de ecossistemas e controle 
fitossanitário adequados são executadas continuamente, auxiliando os produtores a realizarem a condução 
adequada das culturas desde o plantio até a colheita, proporcionando  boa produção e, consequentemente, 

CULTURAS
Nº                       

 PRODUTORES

PRODUÇÃO 

COLHIDA (t)

ÁREA COLHIDA 

(ha)
PREÇO   (R$/KG)

PRODUTIVIDADE 

(t/ha)

FATURAMENTO 

BRUTO(R$)

ABACAXI  935 195.037,15 6.103,50 1,16 31,95 226.546.920,00

BANANA  3612 80128,06 9583,36 1,68 8,64 129.151.756,30

LARANJA  931 66.375,64 5.028,60 1,3 13,2 86.593.089,00

GOIABA  394 22.188,40 808,05 1,79 27,46 39.783.682,50

LIMÃO  450 23.430,26 1.223,86 1,59 19,14 37.210.019,80

COCO VERDE  632 35.174,30 1.776,20 0,92 19,8 32.326.066,40

TANGERINA PONCÃ  668 33.211,72 1.443,80 0,89 23 29.403.738,00

MARACUJÁ  476 5.445,86 383,51 2,2 14,2 11.976.414,30

CAQUI  316 10.431,15 503,5 0,96 20,72 10.065.990,00

TANGERINA  67 2.914,30 166,9 1,76 17,46 5.139.870,00

MANGA  173 2.506,18 137,8 0,99 18,19 2.481.600,90

UVA  15 177,41 23,1 7,3 7,68 1.295.377,20

LIXIA  4 82,4 5,4 6,12 15,26 504.000,00

MAMÃO  15 187 3,02 2,4 61,92 449.670,00

ABACATE  73 283,69 123,62 1,53 2,29 435.010,00

GRAVIOLA  5 61,5 5,8 5,85 10,6 359.500,00

PINHA  1 10,2 2 8,35 5,1 85.200,00

ACEROLA  7 29,1 6,35 2,55 4,58 74.120,00

FIGO  2 4,35 0,36 13,39 12,08 58.250,00

PÊSSEGO  1 2,55 0,3 4,87 8,5 12.420,00

CAJU  1 4 0,6 2,1 6,67 8.380,00
TOTAL 8.778 477.685,22 27.329,63 613.961.074,40
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retorno econômico satisfatório. 
Destaca-se o trabalho realizado na região Centro do Estado do Rio de Janeiro na 

obtenção da Indicação Geográfica – IG de origem da laranja, envolvendo os municípios de 

Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito e Araruama, trazendo perspectivas promissoras para os produtores 

de laranja dessa região. Historicamente, essa região se tornou conhecida como a maior 

produtora de laranja seleta no Rio de Janeiro, e a segunda no Brasil, sendo reconhecida como 

“Terra da Laranja”. Como resultado desta popularidade, com a parceria envolvendo a EMATER-

RIO, as prefeituras municipais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

Embrapa Solos e Embrapa Tecnologia de Alimentos, foi solicitado ao INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial) o reconhecimento da região como centro de produção de laranja seleta 

com qualidade diferenciada.  

A Indicação Geográfica é usada para identificar a origem de produto oriundo de local 

que tenha se tornado conhecido ou quando determinada característica ou qualidade do produto 

se deve às condições de sua origem. No caso das laranjas, uma das principais características que 

diferencia o produto colhido nessa região em relação as outras é o grau brix (doçura), obtido a 

partir da combinação de características peculiares do solo, clima e relevo, conferindo uma 

qualidade singular à fruta. Mediante obtenção da Indicação Geográfica, a laranja de Tanguá será 

a primeira fruta a obter a certificação, pois atualmente o único produto agrícola do Rio de 

Janeiro com Indicação Geográfica é a cachaça de Paraty.   

 Outra atividade que vem ganhando espaço no Estado é a viticultura. A boa 

produtividade e a associação com o turismo rural tornam a cultura atraente para a fruticultura 

fluminense, considerando o consumo da fruta “in natura” e na forma de suco e vinho, 

principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 Propriedades localizadas nas regiões Norte, Noroeste, Litorânea e Serrana fluminenses 

produzem uvas para mesa, com destaque para a variedade Niágara Rosada, e também atraem 

visitantes para a atividade denominada “colha e pague”, onde o visitante conhece a produção 

da fruta e adquire o produto diretamente da planta. 

A produção de variedades de uvas para vinhos é a nova aposta para o Estado que a 

exemplo do que acontece na Europa e na região sul do Brasil.  Além da produção, esta atividade 

poderá atrair visitantes para conhecer os locais e adquirir diretamente, os produtos. 

Vale ressaltar também o cultivo do abacaxi na região Norte fluminense, onde se destaca 
o município de São Francisco de Itabapoana. Neste, na safra de 2020, a cultura do abacaxi 
movimentou quase R$ 200 milhões, envolvendo 589 produtores, em uma área em produção de 
5,5 mil hectares dos 8,0 mil ha plantados, resultados que conferiram ao município o título de 
segundo maior produtor de abacaxi do Brasil em 2019, segundo dados do IBGE. 

Com relação aos resultados no ano de 2020, foram realizados 2.178 atendimentos na área da 
fruticultura (quadro 7), sendo cerca de 76% com ênfase em manejo de agrossistemas e em educação 
sanitária vegetal. As ações inerentes à geração de postos de trabalho e renda e ao crédito rural educativo 
foram relevantes, ajudando sucessão geracional no campo por meio principalmente da sustentabilidade 
econômica da atividade. 
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Quadro 7 - Resultados alcançados em Fruticultura - Atendimentos realizados  

 
Metas 2020 

Manejode Agroecosistemas              1.057 
Educação Sanitária Vegetal      598 
Geraçãode postode trabalho eRenda 303 
CréditoRural 220 

TOTAL                2.178 
Fonte: Sistema PCP agroGeo_EMATER-RIO 2020  

 

 

 
 

Orientação técnica da EMATER-RIO a citricultor 
Município de Rio Bonito - envolvido no IG da 
Laranja 

 

Expansão da viticultura Variedade de mesa: 
Niágara Rosada Conquista – Nova Friburgo-RJ 

 

 

2.2.3 – Floricultura 

 

     Caracterização da atividade 

 
Os principais segmentos da floricultura no Estado do Rio de Janeiro são a grama, flores 

para corte, folhagem de corte, plantas de jardim, plantas de vaso e de forração, os quais 

acumularam em  2020, fataruamento bruto da ordem de R$ 132 milhões (Quadro 8).  A floricultura 

apresenta alta rentabilidade por área ocupada assumindo importância significativa entre as seis 

cadeias produtivas de maior faturamento bruto no Estado.  

A atividade requer uma maior especialização de mão de obra para sua exploração que 

precisa atender as dinâmicas exigências de mercado. A produção de gramas em placas foi a 

principal responsável pelo faturamento bruto estadual, contribuindo com cerca de 38%, com 

exploração excluvia na região centro, tendo o município de Saquarema como maior produtor de 

grama no Estado.  Na sequência, a produção de flores de corte com aproximadamente 27,5% do 

faturamento bruto total, ocorrendo predominantemente na região serrana, com destaque para 

Nova Friburgo e Bom Jardim que respondem por 66% do faturamento bruto com o segmento. As 

plantas de jardim contribuindo com 15,5 % do faturamento bruto com a floricultura, tem Itaboraí 

como principal produtor respondendo por 82% do faturamento bruto neste segmento.  
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Nos demais segmentos da floricultura que contribuem juntos por 19,4% do fatruamento 

bruto com a floricultura, temos o município do Rio de Janeiro como destaque para folhagens de 

corte, Petropólis como destaque para plantas de vaso, Magé e Niterói para plantas de forração. 

 

Quadro 8: Faturamento bruto por segmento da floricultura em 2020. 

 

 

 
Fonte: EMATER-RIO 2020 

 

           

A floricultura é uma atividade explorada predominantemente pela agricultura familiar, 

produzindo durante todo o ano, com o uso de tecnologias adequadas e também pela emprego do 

cultivo protegido, exigindo mão de obra mais especializada e proporcionando boa rentabilidade.  

O levantamento anual da floricultura apresentou um total de 827 produtores envolvidos com 

a atividade, cujo faturamento bruto gerou em torno de R$ 132 milhões, representando uma renda per 

capita anual de aproximada de R$ 160.000,00.  

A área total ocupada com a floricultura foi de 1324 ha, sendo cerca de 59 % desta área 

ocupada com a produção de grama e 24% com o cultivo de plantas de jardim (Quadro 9). 

 

Quadro 09: Indicadores da floricultura no Estado do Rio de Janeiro (2020)  
 

REGIÃO 
Número de ÁREA (m2)              Área Total                Quantidade  Preço médio   Faturamento Bruto 

  Produtores Campo Estufa      Telado          (m2)                Produção             unitário                    
(em R$) 

Centro 356 9.636.200 28.030 641.130 10.305.360 16.324.784    11,58 92.453.928,70 

Serrana 347 1.168..200 689.790 60.550 1.918.540 5.409.233 8,21 29.235.252,00 
Sul 119 615.067          338.694 59.720 1.013.481 1.694.669    11,97 10.415.556,00 
Noroeste     5 500      603 1.600 2.703 3.700    19,00 74.400,00 

TOTAL 
FLORICULTURA 

827           11.419.967        1.057.117 1.300.500 13.240.084 23.432.386   12,69 132.179.136,70 

Fonte: levantamento anual de floricultura EMATER-RIO /2020 

 

Ações realizadas 

No ano de 2020 os produtores de flores tiveram  grande dificuldade na comercialização 

da produção em virtude da pandemia do COVID-19, principalmente pelo cancelamento de festas 

e eventos, dada a necessidade de isolamento social, causando um impacto muito negativo na  

atividade.  Esta situação ocasionou aos floricultores grave crise econômica, impossibilitando a  

manutenção de suas produções e vulnerabilidade para o seu próprio sustento e de seus 

ATIVIDADE FATURAMENTO %

Grama 49.704.628,70         37,60

Flores de corte 36.350.938,00         27,50

Plantas de jardim 20.435.669,00         15,46

Folhagem de corte 15.704.971,00         11,88

Plantas de vaso 8.603.580,00           6,51

Plantas de forração 1.379.350,00           1,04

TOTAL 132.179.136,70      100,00
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familiares. 

Mediante este quadro de ameaça de falência pelos floricultores, uma das ações 

implementadas pelo Estado para minimizar esses impactos, foi a criação de uma linha específica 

de fomento para floricultura, denominada FLORESCER EMERGENCIAL, com recursos do 

Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico (PEFATE), atual AGROFUNDO, 

disponibilizando um valor de até R$ 10.000,00/floricultor, com juros de 2% ao ano, carência de 

2 anos, e  prazo de mais 2 anos para pagamento. Esse recurso possibilitou o auxílio a 124 

agricultores, com a aplicação de R$ 1.239.600,00 na atividade, permitindo que esses floricultores 

pudessem equilibrar suas contas e continuar na atividade. 

 

A linha de fomento agropecuário do programa FLORESCER teve predominância de 

atendimentos na região Serrana, com 64% do total, e deste montante, cerca de 80 % foram 

utilizados pelos municípios de Bom Jardim e Nova Friburgo. Nas outras regiões, que são a centro 

e a sul, os recursos disponibilizados foram, respectivamente, em torno de 19%  e 16%, sendo os 

maiores valores aplicados de cada um desses montantes, para os municípios de Petrópolis (77%) 

e Rio de Janeiro (48%). 

 

 

Gráfico 3: Valores do Florescer Emergencial aplicados na região Serrana 

 

 
Fonte: levantamento anual de floricultura EMATER-RIO /2020 
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Gráfico 4: Valores do Florescer Emergencial aplicados na região Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento anual de floricultura EMATER-RIO /2020 

 

 

Gráfico 5: Valores do Florescer Emergencial aplicados na região Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Levantamento anual de floricultura EMATER-RIO /2020 

 

 

Em 2020 a EMATER-RIO, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, fez 590 

atendiementos aos floricultores fluminenses, priorizando suas ações em crédito rural e no 

progrma de fomento agropecuário, PEFATE (Agrofundo), totalizando nestas duas metas de ATER 

– Assistência Técnica Estadual 459 atendimentos (Quadro 10).   A grave crise econômica 

vivenciada pelo setor justificam a ação da empresa voltada prioritariamente para a viabilização 

de recursos financeiros para os floricultores 
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Quadro 10:  Resultados alcançados em Floricultura em 2020  

 

Metas 2020 
Crédito Rural Educativo 
Fomento Agropecuário (PEFATE – 
AGROFUNDO) 
Geração de posto de trabalho e Renda  
Manejo de Agroecosistemas 

300 
159 
59 
49 

Educação Sanitária Vegetal 25 
Mercado e comercialização 4 
TOTAL 596 
Fonte: PCP EMATER-RIO 2020  
 

Em função da vulnerabilidade econômica e social provocada pela pandemia, 

afetando de forma mais grave e diretamente os floricultores, o governo do Estado 

através da Secretaria Estadual de Agricultura e a EMATER RIO em conjunto com a ALTA 

AGRÍCOLA COOPERATIVA e a AFLORALTA – Associação de Produtores da Vargem Alta 

de Nova Friburgo lançou uma campanha específica para a compra de flores nas cidades 

do Rio de Janeiro, Niterói e Nova Friburgo para o dia das mães. A campanha despertou 

a atenção de várias empresas como a SUPERVIA, supermercados, associações 

comerciais e de moradores que se mobilizaram de uma forma jamais vista para a 

compra de flores a tal ponto que esse movimento atingiu as floriculturas dos grandes 

centros (essas ações possibilitaram a arrecadação de R$ 12.000,00 para os produtores 

locais). Em Campo Grande, foi verificada a venda de  mais de 500 buquês que geraram 

uma renda de R$ 13.000,00 para floricultores da agricultura familiar. Com a campanha 

gerada pela SEAPPA o consumo superou todas as expectativas dos produtores e esses 

já consideram o melhor dia das mães dos últimos anos. Em números diretos gerou a 

venda de 510 buques com um faturamento de R$ 21.500,00 atendendo a 300 clientes. 

 

 

 

          

 
  
Produção de fotos para a campanha de flores do Estado do Rio de Janeiro e Distribuição de 
rosas pela SUPERVIA 
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Flores descartadas, sem comércio. Divulgação da campanha de flores em 

telejornal da região 
 

 

 

O Grupo Executivo do PEFATE(AGROFUNDO) e a EMATER-RIO, adotando todo o protocolo 

de segurança recomendável pelo Estado em relação a pandemia, recebeu a visita de uma missão 

do Mato Grosso, composta por técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura, da Universidade, 

da assitência técnica pública e estudantes de paisagismo e jardinagem, que vieram interessados 

em conhecer produtores de plantas ornamentais e flores tropicais, aprender sobre o manejo, 

gerenciamento, e a comercialização da produção. A missão foi recebida pela Nazaré Dias, 

representando o Grupo Executivo do Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico 

(PEFATE), atual AGROFUNDO, e por profissionais do escritório central e por técnicos da EMATER-

RIO de diferentes municípios. 

 

Os visitantes da missão ficaram muito satisfeito com as visitas, pois o Rio de Janeiro se 

tornou referência nacional nesse segmento da floricultura, existindo muitos produtores 

altamente tecnificados, sendo excelentes exemplos de organização e gestão da produção e da 

comercialização.  

 

         
       Foto da visita da missão do Mato Grosso a          Produção fluminense de folhagem ornamental 

       produtores de flores no Rio de Janeiro 
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2.2.4 – Olericultura 

 

Caracterização da Atividade: 

A cadeia da olericultura se destaca como atividade estratégica no desenvolvimento rural e 

encontra-se em expansão em todo o Rio de Janeiro, estando presente em todo o território 

fluminense.  

No universo da agricultura, a olericultura é a maior produtora de alimentos para o ser humano 

e se caracteriza pelo uso intensivo dos fatores de produção: terra, capital e trabalho. 

A olericultura é dividida em três segmentos (olerícolas de frutos, folhosas e raízes), conforme a 

parte da planta que é consumida. Segundo o sistema de Acompanhamento Sistemático da 

Produção Agrícola - ASPA, da EMATER-RIO, a cadeia obteve um faturamento de R$ 1,1 bilhão, 

gerando renda per capita anual média de R$ 32,8 mil, mantendo aproximadamente 33 mil 

produtores, com área colhida de 33.761 ha. A produção gira em torno de 791 mil toneladas por 

ano, e a produtividade média é de 23 t/ha (Quadro 11). Atualmente, a olericultura é a segunda 

maior cadeia de produção no Estado em relação ao faturamento bruto, perdendo apenas para 

bovinocultura.  

 

Quadro 11: Principais indicadores da olericultura.  

 

OLERICULTURA 
Nº 

PRODUTORES 
PRODUÇÃO 

(t) 
ÁREA (ha) 

PREÇO 
(R$) 

PRODUTIVIDADE 
(t/ha) 

FATURAMENTO 
(R$) 

Folhas 10.415 257.073,46 9.670,98 1,45 26,58 371.748.400,60 

Frutos 16.149 379.556,31 12.766,11 1,38 29,73 522.334.583,70 

Raízes 6.221 154.472,73 11.324,37 1,19 13,64 183.259.758,70 

Total 32.785 791.103 33.761 1,34 23,32 1.077.342.743 
Fonte: ASPA/EMATER-RIO-2020 

 

Ações Realizadas: 

Cada vez mais produtores adotam novas tecnologias visando à melhoria do manejo, 

agregação de valor à sua produção através de capacitação em práticas mais produtivas e ações 

que também ampliam a inserção de jovens e mulheres no sistema produtivo.  

 O cultivo produtivo, em estufas ou estruturas de sombreamento, que permitem o maior 

controle de fatores climáticos, menor incidência de pragas e doenças e o melhor manejo das 

culturas, tem proporcionado o aumento da produção nas regiões produtoras de olerícolas do 

Estado. 

Entre outras práticas adotadas por produtores que também proporcionam o aumento 

da produtividade e a conservação do meio ambiente estão o uso de técnicas de manejo 

agroecológico, como a rotação de culturas, a implantação de sistemas agroflorestais, a 

adubação verde, a compostagem e a prática de pousio.  
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Além da orientação para a adoção de práticas conservacionistas e do crédito rural, o 

manejo de agroecossistemas e a educação sanitária vegetal são as atividades de grande 

expressão na olericultura, o que demonstra o esforço dos extensionistas da EMATER-RIO em 

levar ao campo uma visão estratégica de desenvolvimento da olericultura vinculada à 

preocupação com o meio ambiente.  

 

 
 

Unidade Demonstrativa Aipim variedade 
amarelinha em Angra dos Reis. 

Estufas para cultivo protegido em Paraíba do 
Sul 
 

 

 
Produção de olerícolas em Barra Mansa 

 
Fornecimento de cestas de alimentos 
adquiridas pela FBB da agricultura familiar de 
Nova Friburgo para famílias em 
vulnerabilidade social. 
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No ano de 2020, considerando apenas as práticas supracitadas, foram atendidos 2.373 

beneficiários, como mostra o quadro abaixo: 

        

 Fonte: PCP EMATER-RIO 2020 

 

 

2.2.5 – Pequenos e Médios Animais 
 

Caracterização da Atividade: 

As características de clima e relevo do Estado do Rio de Janeiro possibilitam a exploração 

de diversas atividades de pequenos e médios animais. Nesse segmento de produção são gerados 

milhares de empregos diretamente na produção e indiretamente no processamento, 

industrialização e comercialização dos produtos finais tais como carne de frango, ovinos, 

caprinos e suínos, mel e derivados de mel, leite de cabras e de ovinos, ovos de galinhas e de 

codornas, peixes, camarões, mexilhões, escargot e minhocas para produção de húmus.   

Levantamento realizado pela EMATER-RIO informa a existência de 32.608 criadores de 

pequenos e médios animais no Rio de Janeiro gerando só na atividade primária de produção 

faturamento bruto da ordem R$ 579 milhões (Quadro 12). 

A avicultura de corte foi a atividade de maior faturamento bruto, contribuindo com 74% 

do faturamento bruto total em 2020, seguido da avicultura de postura com 13% do faturamento 

estadual.  A atividade que proporcionou maior renda per capita bruta anual foi a criação de 

marrecos de Pequim concentrada em São José do Vale do Rio Preto, existindo somente 2 

criadores no Estado.  

A criação de pequenos e médios, além de ser a atividade em quarta posição em relação 

a geração de renda bruta no Estado, exerce uma finalidade estratégica do ponto de vista de 

segurança alimentar fornecendo proteína animal de excelente qualidade a um menor custo, 

desta forma contribuindo de forma significativa para a segurança alimentar e nutricional em 

todo o território fluminense.  Esta distribuição pode ser verificada principalmente em relação a 

apicultura, avicultura de postura e piscicultura, presentes em 78, 73 e 56 municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, respectivamente.  Estas atividades ofertam alimentos de excelente qualidade, 

de alto valor nutricional e com menor custo, devido sua logística de distribuição. Em relação à 

apicultura, é importante ressaltar a contribuição das abelhas na polinização das culturas 

aumentando a produtividade e também para a preservação da flora que proporciona 

alimentação a fauna silvestre, que depende dos frutos para sua sobrevivência. Portanto, a 

2020

Manejo de Agroecossistemas 1539

Educação Sanitária Vegetal 834

Crédito Rural Educativo 461

Geração de Postos de Trabalho e Renda 364

TOTAL 3198

Resultados alcançados em Olericultura - Atendimentos realizados

Metas

Metas 2019

Manejo de Agroecosistemas 103

Geração de posto de trabalho e Renda 10

Educação Sanitária Vegetal 6

Crédito Rural 4

TOTAL 123

Resultados alcançados mandioca - Atendimentos Realizados
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grande capilaridade da apicultura presente em 85% dos municípios fluminenses exerce este 

importante papel ecológico. 

A diversidade de criações presente no Estado demonstra o potencial de exploração em 

função da sua diversidade de clima e relevo, possibilitando a instalação de atividades diversas 

capazes de gerar renda e alimentos saudáveis a população. 

 

Quadro 12: Principais indicadores das criações de pequenos e médios animais no Estado do Rio de Janeiro 

em 2020. 

 

Pequenos e Médios 
Animais 

Nº 
Produtores 

Faturamento 
Bruto R$ 

Renda Per 
Capita Média 

Anual - R$ 

Nº de 
Municípios 
Produtores 

% 
Participação 

Avicultura de Corte 7590 426.779.715,00 56.229,21 38 74% 

Avicultura de Postura 20418 73.125.273,12 3.581,41 73 13% 

Suinocultura 1039 22.526.270,10 21.680,72 43 4% 

Piscicultura 632 15.470.536,78 24.478,70 56 3% 

Apicultura 954 11.655.864,75 12.217,89 78 2% 

Ovinocultura de Corte 1561 9.058.232,44 5.802,84 42 2% 

Coturnicultura 23 5.418.377,00 235.581,61 8 1% 

Galinha d’angola 10 4.320.000,00 432.000,00 1 1% 

Caprinocultura de Leite 132 3.790.827,00 28.718,39 34 1% 

Peixes Ornamentais 46 2.292.070,00 49.827,61 9 0,4% 

Marrecos 2 1.417.500,00 708.750,00 1 0,2% 

Minhocultura 40 1.395.306,00 34.882,65 19 0,2% 

Ranicultura 18 756.575,00 42.031,94 10 0,1% 

Caprinocultura de Corte 101 530.433,40 5.251,82 12 0,1% 

Mitilicultura 17 357.000,00 21.000,00 2 0,1% 

Cunicultura 20 147.108,00 7.355,40 7 0,0% 

Ovinocultura de Leite 2 111.000,00 55.500,00 2 0,0% 

Carcinocultura 1 70.000,00 70.000,00 1 0,0% 

Helicicultura 2 40.000,00 20.000,00 1 0,0% 

Total Geral 32.608 579.262.088,59 17.764,42   

Fonte:  Levantamento EMATER-RIO 2020 

Ações Destaques: 

Em Bom Jesus de Itabapoana o produtor Júlio Célio recebeu recursos para a instalação 

de um KIT Avicultura Caipira pelo Programa Rio Rural com 60 aves produzindo 48 ovos/dia e 

com a orientação técnica do escritório da EMATER local está hoje produzindo 4.000 ovos/dia e 

com sua atividade legalizada pelo programa Prosperar. 

Na região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o destaque em pequenos e médios 

animais, são os tanques de piscicultura suspensos da Rio Fish.  Em Macuco ação da equipe local 

da EMATER-RIO já proporcionou a implantação de 20 kits de tanques suspensos recém 
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implantados e 18 tanques já em funcionamento. Em Cantagalo foram implantados 10 tanques, 

em Santa Maria Madalena foram implantados 8 recentemente e já se encontram 2 em 

funcionamento.   A estimativa é que cada tanque produza 10.000 tilápias com peso unitário 

entre 500 a 600 gramas, gerando cerca de 400 a 500 ton/ano de carne de peixe de excelente 

qualidade proteica. 

 

 

Tanques Redes de piscicultura em Macuco Jovem Produtor de ovos caipira de Bom 
Jesus de Itabapoana. Foto SFN Notícias. 

 

2.2.6 – Silvicultura Econômica 

 

A implantação de Sistemas Agroflorestais deve ser incentivada como exemplo de um 

agroecossistema diversificado e resiliente, capaz de promover inúmeros benefícios aos 

agricultores. Além disso, os SAF se prestam a um papel muito significativo no trabalho de 

extensão rural, como unidade didática para disseminação das vantagens do sistema, de seu 

manejo, de sua estabilidade e sua resiliência, junto aos agricultores. Há exemplos concretos dos 

diversos benefícios concedidos aos agricultores que possuem SAF através de programas de PSA. 

A silvicultura compreende o plantio de florestas para produção de madeira para diversas 

finalidades e também produção de látex no caso da seringueira e produção de palmito nos 

plantios de palmeiras, principalmente espécies como a pupunha, açaí e palmeira real. 

Os municípios de Resende, Teresópolis, Duas Barras e Paraíba do Sul respondem por 42% 

da área plantada com florestas para produção de madeira no Estado do Rio de Janeiro.  

Com base no levantamento da silvicultura em todo Estado do Rio de Janeiro, 

encontrando 22.960,80 ha de cultivos florestais.   

No quadro 13, abaixo, podem ser observados os resultados de área colhida de 2.788,55 

ha, número total de produtores de 1.168 e o faturamento da ordem de R$ 23 milhões pela 

silvicultura no Estado.  

A produção da silvicultura fluminense foi da ordem de 148 mil m³ de madeira.  

O faturamento bruto anual obtido pela produção de madeira e látex (coágulo) no Estado 

do Rio de Janeiro foi da ordem de R$ 90 mil reais, valor muito abaixo dos produtos madeireiros, 

destacando-se o uso de madeira para lenha e escoras, responsáveis por 64% do faturamento 

bruto total da silvicultura. 
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Quadro 13: Indicadores da produção florestal no Estado do RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: levantamento anual de silvicultura/EMATER-RIO 2020. 

 

 

Potencialidades: 

1. Integração de sistemas de produção animal e vegetal; 
1.1. Realização de levantamento georreferenciado das áreas de florestas plantadas no Estado, 

verificando potencial para expansão em áreas ociosas, tais como as de pastagens 
abandonadas e áreas com solo em processo de degradação; 

1.2. Contribuir em reuniões do setor rural para divulgar as linhas de crédito federais para 
Sistemas Agroflorestais, ILPF – integração lavoura, pecuária e floresta e Silvicultura;  

1.3. Realizar capacitação sobre produção florestal, com fontes madeireiras e não-madeireiras; 
 

2. Incentivar empreendimentos locais de processamento de produtos florestais (por exemplo: 
pallets e caixarias), com beneficiamento do produto final, visando a melhoria no preço de 
comercialização; 

2.1. Oferecer oportunidades de integração entre silvicultores e empresários de produtos 
madeireiros e não madeireiros; 

2.2. Buscar parcerias para estimular a criação de micro empreendimentos para o setor de 
produtos florestais; 

2.3. Promover a organização das cadeias produtivas para o setor florestal madeireiro e não 
madeireiro. 

 

Recomendações: 

1 – Incentivar a adoção de sistemas de produção sustentáveis, através da implementação de 

sistemas agroflorestais, o sistema plantio direto, a trituração da capoeira e a Integração 

lavoura-pecuária-floresta (ILPF) para incremento de renda e aproveitamento de áreas ociosas; 

2 - A partir das informações sobre a base florestal do município incentivar os principais 

silvicultores a realizar investimentos, acessando linhas de crédito e de fomento;  

3 - Incentivar a criação de política municipal de fomento a produção florestal sustentável não 

madeireiro, como o desenvolvimento de atividades de organização rural dos extrativistas de 

pimenta rosa, palmito de açaí, pupunha e juçara, visando a construção de Planos de Manejo 

Florestal Sustentável. 
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2.2.7- Cafeicultura  

 

Caracterização da Atividade: 

A cafeicultura fluminense tem historicamente uma importância política, social e 

econômica.  

O Estado do Rio de Janeiro já se configurou como maior produtor de café mundial, 

porém ao longo dos anos a cultura foi declinando, devido principalmente à forma extensiva de 

produção, sem utilização de técnicas que outrora eram utilizadas nas lavouras. Porém, os 

investimentos por parte dos produtores em materiais de maior potencial genético, atrelado ao 

manejo adequado da cultura e pós-colheita do produto, nos remetem à produção de um café 

superior que pode atingir melhores preços de mercado, o que vem estimulando os municípios 

produtores. 

 

Em 2020 o ASPA (acompanhamento sistemático da produção agrícola) realizado pela 

EMATER-RIO apresenta redução de no número de produtores e área colhida neste ano em 

relação a 2019. Entretanto os resultados com a cultura são positivos, considerando aumento de 

50% na produção, aumento de 17% no preço médio do café pago aos produtores, aumento de 

76% no faturamento bruto estadual e de 65% na produtividade (Quadro 14).   

 

Quadro 14: Indicadores da cultura do café no Estado do Rio de Janeiro nos anos de 2019 e 2020 

 

Anos 
Nº de 

Produtores 
Produção 

(t) 
Área (ha) 

Preço 
(R$/kg) 

Faturamento 
Bruto R$ 

Produtividade 
t/ha 

2019 2.550 13.849 12.671 5,47 75.753.483,00 1,09 

2020 2.503 20.816 11.555 6,42 133.637.436,00 1,80 

Variação 2019/20 -2% 50% -9% 17% 76% 65% 
Fonte: ASPA/EMATER-RIO  2020 

 

Ações Realizadas: 

 

A produção de café do Estado Rio de Janeiro nos últimos anos tem se caracterizado pelo 

emprego de tecnologia advindo da assistência técnica nos cultivos.  

A montagem de pequenas unidades de torrefação permitiu a muitos produtores embalar seu 

café com rótulo da propriedade, com agregação de valor à produção e geração de emprego. 
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Para destacar a atividade de produção de “cafés 

especiais”, a EMATER-RIO patrocinou o IV Concurso de 

Cafés Especiais do Estado do Rio de Janeiro, adaptando a 

demanda dos cafeicultores à possibilidade de execução de 

um concurso praticamente virtual. 

O fator climático, muito importante para o bom 

desenvolvimento da cultura, propicia uma bebida de 

melhor qualidade demonstrada claramente nos resultados 

alcançados nos concursos estaduais de cafés especiais.   

 

 

  

Torrefação em Trajano de Moraes 
 

Café embalado (São José de Ubá) 
 

Os atendimentos da EMATER-RIO aos cafeicultores foram, majoritariamente, em 

manejo de agroecossistemas e geração de postos de trabalho e renda. Somente nessas duas 

metas trabalhadas atendemos 417 beneficiários, correspondendo a 88 % do total atendido.  

Os esforços empregados às práticas agroecológicas e, portanto, sustentáveis, sugerem 

caminho promissor para o desenvolvimento da cafeicultura no Estado.  

 

 

Fonte: PCP EMATER-RIO 2020 
 

2020

Manejo de Agroecossistemas 348

Geração de Postos de Trabalho e Renda 69

Educação Sanitária Vegetal 36

Crédito Rural Educativo 20

TOTAL 473

Resultados alcançados em Café - Atendimentos realizados

Metas
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O escritório Local de Varre-Sai iniciou este ano uma unidade de observação de produção 

de mudas de café com produtor Fabiano Rodolphi, utilizando diferentes fontes e doses de 

matéria orgânica na composição do substrato.  

Todos os substratos foram utilizados em 3 doses diferentes e as fontes de matéria 

orgânica foram: esterco bovino, cama de frango, palha de café e resíduo gerado pelo próprio 

secador de café. O interessante desse trabalho é que algumas fontes de matéria orgânica 

testadas são resíduos do próprio café, que se caso apresentar resultados positivos, será uma 

maneira correta de destinar esses resíduos. O trabalho foi iniciado em 2020 e será finalizado em 

2021. Será um trabalho muito importante, uma vez que servirá de base para muitos viveiristas 

na hora de fazerem seus substratos. 

 A avaliação do experimento será com base no número de folhas, diâmetro do coleto, 

altura de planta, matéria fresca da parte aérea e raiz e matéria seca da parte aérea e raiz 

 

  

Enchimento das sacolas com diferentes 
substratos. 

 

Fase inicial do experimento, acompanhada 
pelo Gerente Técnico Regional Noroeste 

Gustavo. 
 

 
 

Início das avaliações dos tratamentos de produção de mudas de café com diferentes 
substratos. Na foto à direita o GTR Gustavo fazendo as medições das mudas. 
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2.2.8 – Cereais 

 

Caracterização da atividade: 

Culturas tradicionais como o milho e o feijão, apesar serem pouco representativas em 

termos econômicos, estão presentes em muitos estabelecimentos rurais de todo o Estado, 

sendo utilizadas tanto para o consumo familiar quanto para a comercialização do excedente da 

produção.   

Verifica-se, ainda, o plantio de milho e sorgo para produção de silagem voltado para a 

suplementação animal na forma de volumoso. Neste grupo de culturas existe um pequeno 

número de produtores que cultivam o arroz. 

Os cereais envolveram 1.587 produtores, com área colhida de 1.794 ha, e produção de 

5.923 toneladas, obtendo um faturamento de R$ 10,9 milhões. A renda média per capita foi de 

R$6.856,00, ocorrendo melhor remuneração ao produtor de arroz com renda per capita bruta 

de R$ 16 mil (Quadro 15).  Estas culturas são estratégicas do ponto de vista alimentar e de 

segurança alimentar nas propriedades rurais. 

 

Quadro 15: Indicadores dos principais cereais produzidos no Estado do Rio de Janeiro 

 

 
Fonte: ASPA/EMATER-RIO /2020 

 

Ações Realizadas: 

Embora com menor demanda de atendimento e menor área cultivada em relação às 

demais culturas de maior expressão no Estado, os cereais representam culturas de relevância 

por estarem presentes em muitas unidades produtivas rurais e também em função da sua 

importância para a segurança alimentar nutricional. 

As orientações alusivas a práticas conservacionistas e agroecológicas representam, 

aproximadamente, 90% de todos os atendimentos realizados nos escritórios locais da EMATER-

RIO.  O quadro abaixo demonstra os atendimentos realizados no ano de 2020: 

                                                                                                     

Fonte: PCP EMATER-RIO 2020                                                                                          

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

(R$)

Podutividade 

(t/ha)

Faturamento 

(R$)

Renda Per Capita 

Anual R$

Arroz 35 93 22 6,05 4,2 562.500,00 16.071,43
Feijão 928 1.059 726 4,33 1,5 4.592.350,00 4.948,65
Milho 624 4.770 1046 1,2 4,6 5.725.770,90 9.175,91

Total 1.587 5.923 1.794 3,86 3,4 10.880.620,90 6.856,09

2020

Manejo de Agroecossistemas 83

Geração de Postos de Trabalho e Renda 9

Educação Sanitária Vegetal 3

TOTAL 95

Resultados alcançados em Cereais - Atendimentos realizados

Metas

Metas 2019

Manejo de Agroecosistemas 103

Geração de posto de trabalho e Renda 10

Educação Sanitária Vegetal 6

Crédito Rural 4

TOTAL 123

Resultados alcançados mandioca - Atendimentos Realizados
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Dia de Campo em Campos dos Goytacazes 

 
Colheita de arroz em Italva 

 

2.2.9 - Demais Culturas  

 

Caracterização da Cultura da Cana-de-Açúcar: 

A produção de cana-de-açúcar possui quatro destinos diferentes em nosso Estado, 

sendo utilizada para usina, cachaça, caldo e alimentação animal. É produzida principalmente nas 

regiões Norte e Noroeste do Estado, tendo destaque para produção com destino às usinas e à 

alimentação animal.  Em 2020 a produção foi de 3,2 milhões de toneladas verificando-se 

aumento de 20% em relação ao ano anterior. 

A produção voltada para caldo concentra-se na região Metropolitana fluminense, 

comercializada principalmente em lanchonetes, quiosques e ambulantes.  A venda da cana para 

caldo remunera melhor o produtor que os demais destinos de consumo da cultura. 

Na região sul do Estado, a cana para cachaça tem o envolvimento de 42 produtores, e o 

município que se destaca é Valença, apresentando uma renda per capita de aproximadamente 

R$ 174.703,00, demonstrando a importância deste produto para o mesmo. 

 A área colhida de cana para as usinas foi de 62.603 hectares em 2020 registrando-se 

aumento de 19% na área colhida em relação a 2019, e reponde por 98% da área total colhida 

com cana-de-açúcar no Estado do Rio de Janeiro.  Os demais destinos da cana-de-açúcar 

totalizaram área colhida de 1.345 ha.  

A renda per capita bruta média obtida com a cana-de-açúcar foi de R$ 73,6 mil, e a cana 

destinada para a produção de cachaça foi a que proporcionou maior renda per capita bruta, em 

média R$ 121 mil, apesar do preço pago ao produtor de cana para caldo ser o maior entre os 

destinos da cana no Rio de Janeiro. 

A produtividade média foi 50 t/ha registando-se maior produtividade na cana destinada 

para cachaça com média de 64,5 t/ha. 
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Quadro 16: Indicadores da cana-de-açúcar segundo o destino da produção, no Estado do Rio de 

Janeiro em 2020. 

 

 
Fonte: ASPA/ EMATER-RIO/2020 

 

Ações Realizadas: 

A cana-de-açúcar está presente em todas as regiões de atuação da EMATER-RIO, porém 

a força produtiva historicamente é na Região Norte, sendo destaque como atividade econômica 

mesmo com seu declínio nos últimos anos.  

Os produtores envolvidos na atividade além de direcionarem sua produção para usinas 

de açúcar e etanol, atuam para suprir as demandas de cana forrageira, cana para caldo e 

rapadura.  

 

Produção de cana-de-açúcar em Araruama 
 

Os resultados de atendimentos da EMATER-RIO para a cultura da cana demonstram o 

esforço de trabalhar de forma a integrar a produção e o ecossistema relacionado à mesma. Os 

trabalhos de manejo de agroecossistemas somam um total de 85 atendimentos, 

correspondendo a 70% do total de atendimentos em 2020. 

  

 

 

 

 

                      

Fonte: PCP EMATER-RIO 2020 

Cultura
Nº 

PRODUTORES

PRODUÇÃO 

(t)

ÁREA 

(ha)

PREÇO 

(R$/kg)

PRODUTIVIDADE 

(t/ha)

FATURAMENTO 

(R$)

Renda Per 

capita R$

Cana para Usina 2726 3.118.234 62.603 0,08 49,81 246.388.160,00 90.384,50

Cana para Caldo 222 10.632 361 0,70 29,44 7.414.497,50 33.398,64

Cana para Forragem 607 45.177 787 0,13 57,44 5.999.110,00 9.883,21

Cana para Cachaça 42 12.728 197 0,40 64,49 5.088.390,00 121.152,14

Total 3597 3.186.770 63948 0,33 50,30 264.890.157,50 73.641,97

2020

Manejo de Agroecossistemas 85

Geração de Postos de Trabalho e Renda 27

Educação Sanitária Vegetal 7

Crédito Rural Educativo 4

TOTAL 123

Resultados alcançados em Cana-de-açucar - Atendimentos realizados

Metas
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Culturas: Mandioca, Palmito, Louro, Milho Forrageiro e Urucum 

Caracterização das culturas: 

A mandioca está presente predominantemente no Norte e Noroeste do Estado, sendo 

seu cultivo voltado ao atendimento da demanda de casas de farinha destas regiões. Estas casas 

de farinha processam mandioca produzindo a farinha, e diversos outros produtos.  

Observou-se o envolvimento de 643 produtores, com área colhida de 4.174 ha, 

produzindo 82,5 mil toneladas. Gerando faturamento bruto de R$ 27 milhões e renda per capita 

bruta anual média R$ 42 mil.  Ressaltando o aumento de 63% no faturamento bruto em relação 

ao ano anterior (quadro 17). 

O munícipio de São Francisco de Itabapoana, situado na região Norte fluminense possui 

a maior estrutura de produção e processamento de mandioca, com de 35 fábricas de farinha e 

20 fábricas de tapiocas e bijus.  

O palmito é a segunda atividade em ordem de importância considerando o faturamento 

bruto, participando com 36% do faturamento estadual neste grupo de culturas, proporcionando 

a maior renda per capita bruta com R$ 74 mil em média por produtor de palmito.  Os polos de 

produção de palmito no Estado são os municípios de Paraty, Angra dos Reis e Silva Jardim, juntos 

respondem por 82% do faturamento bruto estadual, e 75% da produção estadual. 

O plantio de milho forrageiro para produção de silagem tem se tornado uma 

possibilidade de renda para os produtores com a venda de silagem de alta qualidade.  Esta 

atividade participa como a terceira maior renda neste grupo de culturas, proporcionando uma 

renda per capita bruta média anual de R$ 52,7 mil.  São Francisco do Itabapoana, Carmo e Duas 

Barras são os principais polos de produção, contribuído com 62% do faturamento bruto e 61% 

da produção nesta cultura. 

As culturas do louro e urucum, são menos expressivas no Rio de Janeiro.  O urucum 

como atividade econômica ocorre somente em São Francisco do Itabapoana, no Norte do 

Estado.  O louro ocorre somente em Paty do Alferes e Miguel Pereira, aonde existem 45 

produtores, ocupando 36,6 ha com produção de 152,6 toneladas por ano.  O quadro 17 

apresenta os principais indicadores destas culturas que contribuem para a diversidade de 

produtos ofertados a população fluminense e a pecuária no caso do milho forrageiro. 

Quadro 17: Indicadores da mandioca, palmito, milho forrageiro, louro e urucum, no Estado do 

Rio de Janeiro em 2020. 

 

 

Fonte: ASPA/ EMATER-RIO/2020 
  

Cultura
Nº 

PRODUTORES

PRODUÇÃO 

(t)

ÁREA 

(ha)

PREÇO 

(R$/kg)

PRODUTIVIDADE 

(t/ha)

FATURAMENTO 

(R$)

Renda Per 

capita R$
Mandioca 643 82.483 4.174 0,33 19,76 27.146.077,50 42.217,85
Plamito 293 1.578 484 13,82 3,26 21.801.587,50 74.408,15
Milho Forrageiro 196 40.574 1.126 0,25 36,05 10.334.380,00 52.726,43
Louro 45 153 37 4,86 4,17 741.780,00 16.484,00
Urucum 2 15 10 1,50 1,50 22.500,00 11.250,00

Total 1179 124.802 5.831 4,15 12,95 60.046.325,00 50.929,88



41 
 

Ações Realizadas: 

Além da assistência do cultivo até o processamento da mandioca visando ao abastecimento de 

casas de farinha, tapiocas e bijus, nas ações diretas da EMATER-RIO na cadeia produtiva da 

mandioca foram inseridas práticas promotoras da saúde do trabalhador, respeitando a 

diversidade cultural, ambiental e econômica.  

 

Almejando uma produção mais sustentável da cultura da mandioca, os atendimentos realizados 

na cadeia derem atenção especial ao manejo de agroecossistemas e a educação sanitária 

vegetal, com redução do uso de agroquímicos e, portanto, a conservação dos recursos naturais. 

Nos anos de 2018, 2019 e 2020 foi atribuída atenção especial ao processamento da 

mandioca para a fabricação de farinha e goma, promovendo a melhoria da infraestrutura de 

algumas Casas de Farinha. 

 

 

  
Casa de Farinha em São Francisco         de 

Itabapoana 
      

Produção de mandioca em São Francisco         
de Itabapoana 

O quadro a seguir apresenta as ações realizadas pela EMATER-RIO em atendimento a este grupo 

de culturas, ressaltando as práticas de manejo de agroecossistemas, voltadas principalmente 

para manejo de conservação de solo e água, diversificação de culturas, uso de cultivares 

melhoras e adubação e correção de solo com base em análise de solo. 

      
 
 

 

 

 

 

Fonte: PCP EMATER-RIO 2020 
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2.2.10 – Pesca Artesanal 
 

Caracterização da Atividade 

A pesca artesanal é uma atividade extrativista que gera renda e emprego para cerca de 

11 mil famílias no Estado do Rio de Janeiro que vivem do pescado, e ainda centenas de outros 

empregos diretos ligados à captura, comercialização e processamento.   As regiões 

metropolitanas, Baixadas Litorâneas e Norte do Estado concentram 90% da atividade pesqueira 

no Rio de Janeiro.  Em 2020 a atividade contribuiu com cerca de 51 mil toneladas de pescado e 

proporcionou faturamento da ordem de R$ 488 milhões (Quadro 18). 

Quadro 18: Indicadores Principais da Pesca Artesanal  

 

Região  
Nº de Pescadores 

Artesanais 
Quantidade 
Pescado - T 

Faturamento Bruto 
R$ 

Centro 5.542 31.950 292.917.950,00 

Norte 3.830 18.214 184.346.400,00 

Sul 900 540 8.100.000,00 

Noroeste 126 132 2.337.720,00 

Serrana 43 23 268.200,00 

Total 10.441 50.859 487.970.270,00 

Fonte: EMATER-RIO 2020   
 

Ações Realizadas 

Em 2020 a EMATER-RIO realizou 397 atendimentos aos pescadores artesanais, suas famílias e 

organizações, principalmente em orientações relacionadas à educação ambiental e à 

capacitação em pesca artesanal. 

Metas de ATER 
Nº de 

Atendimentos 

Educação Ambiental 196 

Capacitação em Pesca Artesanal 121 

Crédito Rural Educativo 29 

Geração de Postos de Trabalho e Renda 28 

Instalação Equipamentos em Embarcações 23 

Total Geral 397 

Fonte: PCP EMATER-RIO 2020 
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Ação destaque: de Pescador Artesanal à empresário do Pescado 

Desde 2013, o pescador artesanal Luís Antônio de Oliveira vem sendo assistido pelo 

Extensionista Edwilson Jorge de Saquarema. Tudo começou com um projeto na linha crédito 

PRONAF Mais Alimentos, para compra de um pequeno motor de 25 hp para seu barco de 

madeira de 4 m de comprimento, possibilitando aumentar sua capacidade de pesca. Na 

sequência, outro projeto em 2014, lhe possibilitou a compra de veículo utilitário de carga para 

transporte do pescado, primeiro veículo deste modelo financiado para pescador artesanal. Com 

isso, as vendas aumentaram em volume e em mercados atendidos, visto que passou a 

transportar o produto de sua pesca para outros municípios.  

Em 2018, após a quitação do veículo adquirido, outro projeto possibilitou ao pescador a 

compra de um motor mais potente, agora de 60 Hp. Simultaneamente, com recursos próprios 

adquiriu um barco de 7m de alumínio, o possibilitando explorar pontos de pesca mais distantes 

com maiores oportunidades de captura do pescado.   

 

   
     

Pesca artesanal de rede na Laguna de Araruama Peixes produzidos na Laguna: Perumbeba 
e Tainha 

  

 

 

Sede Colônia de Pescadores da Pedra de 
Guaratiba CZ 14 assistida pela equipe local do Rio 
de Janeiro. 
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Graças ao apoio da EMATER-RIO este pescador saiu da condição de pescador artesanal 

da lagoa de Saquarema e pesqueiros próximos a praia, para a condição de empresário do ramo 

da pesca em Saquarema, comercializando seu pescado no CEASA.  Hoje, casado e a espera do 

1º filho, Luís Antônio é um exemplo do potencial de resposta dos pescadores artesanais ao apoio 

institucional no acesso as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. 

  

 

Veículo de carga adquirido pelo pescador 
para transporte do pescado, financiado pelo 
PRONAF Mais Alimentos.  Projeto elaborado 

pela extensionista Edwilson Jorge Filho de 
Saquarema. 

 

 

 

 

  

Pescador Luís Antônio da MBH Rio Bacaxá-
Saquarema, exibe belo cherne de 
aproximadamente 15 kg e namorado de 6kg. 
 

Pescador Luís Antônio com seu veículo de 
carga ao fundo (já quitado) e motor de popa 
de 60 hp, financiados pelo PRONAF + 
ALIMENTOS. 
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3 – Investimentos nas Atividades Agropecuárias, nas vertentes socioeconômica e 

ambiental, pelos Programas executados (Ações de Governo) 

 

3.1 – PEFATE (Agrofundo) 
 

Em 2020 o PEFATE - Programa Especial de Fomento Agropecuário (AGROFUNDO) 

realizou investimentos da ordem de R$ 2,9 milhões em seis projetos estruturantes em 35 

municípios do Estado do Rio de Janeiro (Quadro 19).   

O Florescer, projeto de fomento à floricultura, e o Rio Leite destinado ao fomento da 

bovinocultura leiteira receberam investimentos que totalizam 77% dos recursos aplicados pelo 

agrofundo, em função da necessidade preeminente de socorrer estas duas cadeias produtivas 

que sofreram grandes perdas em consequência da pandemia covid-19.  

Nova Friburgo, Bom Jardim, Petrópolis e Rio de Janeiro foram os municípios com 

maiores investimentos na floricultura pelo Agrofundo em função da importância dos mesmos 

na floricultura estadual, sendo aplicados 75% dos recursos destinados a este projeto setorial.  

Na bovinocultura leiteira os maiores investimentos do Agrofundo, aproximadamente 52% do 

total aplicado, ocorreram nos municípios de Campos dos Goytacazes, Itaocara e Barra Mansa 

dada a importância destes municípios na produção leiteira estadual.   

Com exceção dos municípios em que houve a necessidade de maiores investimentos na 

floricultura e bovinocultura leiteira em função da necessidade emergencial de apoio a estas 

atividades, o quadro 19 permite constatar a distribuição bastante equitativa dos recursos entre 

os municípios do Rio de Janeiro. 
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Quadro 19: Investimentos do PEFATE nos projetos estruturantes nos municípios do Rio de 

Janeiro em 2020:  

 

Fonte: Coordenação do PEFATE/Agrofundo – 2020 

 

3.2 – Crédito Rural  
 

Em 2020 foram contratados R$ 8,5 milhões no crédito rural com o apoio da EMATER-

RIO, investidos principalmente na bovinocultura de leite e corte, olericultura, fruticultura e 

pesca artesanal.  Os investimentos na bovinocultura leiteira foram da ordem de R$ 5,2 milhões 

capitalizando 60% dos recursos totais investidos nas atividades agropecuárias.  Na olericultura, 

segunda atividade agropecuária com maiores recursos aplicados, foram investidos 19% da 

contratação total com o apoio da EMATER-RIO.    

Podemos constatar a partir dos dados apresentados no Quadro 20, que 83% do total 

contratado com o apoio da EMATER-RIO foram destinados ao PRONAF, ressaltando o 

compromisso da empresa com a agricultura familiar no Rio de Janeiro. Considerando ser a 

agricultura familiar o público alvo este resultado se mostra bastante coerente com as suas 

Cultivar 

Orgânico
Florescer Frutificar Multplicar Prosperar Rio Leite

Barra do Piraí       20.000,00 20.000,00 0,7%

Barra Mansa       125.000,00 125.000,00 4,3%

Bom Jardim       338.608,30 338.608,30 11,6%

Bom Jesus do Itabapoana       30.000,00 71.484,28 101.484,28 3,5%

Cabo Frio       10.000,00 10.000,00 0,3%

Cambuci       25.000,00 25.000,00 0,9%

Campos dos Goytacazes       200.000,00 200.000,00 6,8%

Cantagalo       19.960,00 25.000,00 44.960,00 1,5%

Carapebus       48.095,00 48.095,00 1,6%

Casimiro de Abreu       9.600,00 9.600,00 0,3%

Conceição de Macabu       49.964,00 49.964,00 1,7%

Duas Barras       30.000,00 30.000,00 1,0%

Itaboraí       10.000,00 10.000,00 0,3%

Itaguaí       10.000,00 10.000,00 0,3%

Italva       10.093,00 10.093,00 0,3%

Itaocara       140.285,00 140.285,00 4,8%

Macaé       81.931,47 81.931,47 2,8%

Magé       50.000,00 50.000,00 1,7%

Miguel Pereira       60.000,00 60.000,00 2,1%

Nova Friburgo       330.000,00 205.010,72 39.980,00 574.990,72 19,7%

Paracambi       10.000,00 24.504,00 34.504,00 1,2%

Petrópolis       170.000,00 170.000,00 5,8%

Piraí       50.000,00 50.000,00 1,7%

Porciúncula       59.932,28 59.932,28 2,0%

Quatis       62.994,00 62.994,00 2,2%

Quissamã       25.000,00 25.000,00 0,9%

Resende       48.348,80 48.348,80 1,7%

Rio das Flores       14.389,75 20.000,00 62.000,00 96.389,75 3,3%

Rio de Janeiro       100.000,00 100.000,00 3,4%

Santa Maria Madalena       10.000,00 20.000,00 30.000,00 1,0%

São Francisco de Itabapoana       20.000,00 74.566,30 94.566,30 3,2%

São José do Vale do Rio Preto       10.000,00 10.000,00 0,3%

Sumidouro       50.000,00 20.000,00 70.000,00 2,4%

Tanguá       10.000,00 10.000,00 0,3%

Teresópolis       40.000,00 40.000,00 1,4%

Três Rios       57.372,00 57.372,00 2,0%

Valença       24.909,36 24.909,36 0,9%

Total 81.931,47 1.248.208,30 235.010,72 14.389,75 348.728,56 995.759,46 2.924.028,26

Projetos Setoriais

Total R$
% 

Participação
Município
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diretrizes de planejamento, cuja a meta é que pelo menos 80% do público total assistido, seja 

da agricultura familiar.  

Do total investido pelo PRONAF na agricultura familiar cerca de 76% foi destinado aos 

projetos de investimentos nas atividades agropecuárias financiadas. 

Em relação ao valor total contratado nos municípios Fluminense, incluindo a atuação 

dos ATNI (Assessor Técnico ao Nível de Imóvel) particulares, as equipes locais de Carapebus, 

Magé, Rio Claro, São Pedro da Aldeia, Paty do Alferes e Resende, se destacaram com 

participação superior a 21% em relação ao total de recursos contratados em seus municípios de 

atuação.  No que diz respeito ao total de recursos contratados com o apoio da EMATER-RIO os 

destaques foram as equipes locais de Rio Claro, Paty do Alferes, Duas Barras, Resende, 

Cantagalo, Cambuci, Barra Mansa, Varre e Sai e Bom Jesus do Itabapoana, juntas estas equipes 

contribuíram com 77% do total de recursos contratados com a participação da EMATER-RIO no 

Estado do Rio de Janeiro. 
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Quadro 20: Contratações com Crédito Rural no Estado do Rio de Janeiro em 2020 com a 

participação da EMATER-RIO. 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

Município Atividade princ. financiada Linha de crédito
Nº de 

Créditos

Nº de 

Beneficiários.
Valor R$

Angra dos Reis FRUTICULTURA - BANANA PRONAF CUSTEIO 1 1 9.623,59

Barra Mansa OLERICULTURA - ALFACE PRONAF CUSTEIO 2 2 56.440,25

Barra Mansa CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE INVESTAGRO 1 1 99.700,00

Barra Mansa CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 6 4 317.500,00

Barra Mansa CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAMP 3 3 225.003,57

Bom Jesus do Itabapoana CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA CORTE PRONAMP 1 1 137.626,06

Bom Jesus do Itabapoana CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE INVESTAGRO 1 1 98.000,00

Bom Jesus do Itabapoana CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 1 1 12.703,38

Bom Jesus do Itabapoana CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 2 2 53.000,00

Cachoeiras de Macacu OLERICULTURA - BERINGELA PRONAF CUSTEIO 1 1 47.773,55

Cachoeiras de Macacu FRUTICULTURA - GOIABA PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 20.042,50

Cachoeiras de Macacu OLERICULTURA - INHAME PRONAF CUSTEIO 2 2 20.352,46

Cachoeiras de Macacu FRUTICULTURA - LIMAO PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 13.328,42

Cachoeiras de Macacu OUTRAS CULTURAS - MANDIOCA PRONAF CUSTEIO 5 4 65.832,67

Cachoeiras de Macacu FRUTICULTURA - MARACUJA PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 20.435,19

Cachoeiras de Macacu OLERICULTURA - QUIABO PRONAF CUSTEIO 1 1 11.651,03

Cambuci CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE MCR INVESTIMENTO 2 2 196.000,00

Cambuci CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF A - ESTRUTURAÇAO COMPLEMENTAR 2 2 100.000,00

Cambuci CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF B - INVESTIMENTO 4 4 338.000,00

Cambuci CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA MISTA PRONAF B - INVESTIMENTO 1 1 65.000,00

Campos dos Goytacazes CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 22.700,00

Cantagalo CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA CORTE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 40.270,40

Cantagalo CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 12 12 710.220,02

Carapebus CRIAÇÕES - AVICULTURA POSTURA PRONAF AGROINDÚSTRIA 1 1 36.500,00

Carapebus CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA CORTE PRONAF B - INVESTIMENTO 2 2 185.192,00

Carmo CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 3 3 85.082,46

Carmo CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 96.900,00

Conceição de Macabu CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 1 1 70.253,61

Duas Barras OLERICULTURA - AIPIM PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 2 2 22.814,00

Duas Barras OLERICULTURA - BERINGELA PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 99.350,00

Duas Barras CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA CORTE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 4 4 267.300,00

Duas Barras CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 6 5 361.500,00

Duas Barras FRUTICULTURA - LIMAO PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 29.880,00

Duas Barras FRUTICULTURA - TANGERINA PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 2 2 46.250,00

Duas Barras OLERICULTURA - TOMATE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 3 3 116.885,00

Iguaba Grande PESCA/CAPTURA - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PRONAF CUSTEIO 1 1 106.469,91

Macaé CRIAÇÕES - AVICULTURA POSTURA PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 5 1 232.950,00

Macuco CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA CORTE PRONAF CUSTEIO 1 1 42.192,27

Macuco CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 5 4 227.427,66

Magé OLERICULTURA - AIPIM PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 156.500,00

Paracambi OLERICULTURA - AIPIM PRONAF CUSTEIO 3 2 29.425,56

Paracambi FRUTICULTURA - BANANA PRONAF CUSTEIO 1 1 9.887,75

Paracambi CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 1 1 9.500,00

Paracambi FLORICULTURA - MUDAS EM ESTUFA PRONAF CUSTEIO 1 1 9.814,51

Paraíba do Sul OLERICULTURA - TOMATE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 60.700,00

Paty do Alferes CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 160.000,00

Paty do Alferes OLERICULTURA - TOMATE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 11 10 853.593,18

Petrópolis OLERICULTURA - ALFACE PRONAF CUSTEIO 1 1 18.164,83

Petrópolis OLERICULTURA - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 71.745,76

Petrópolis OLERICULTURA - OUTRAS ATIVIDADES PRONAF CUSTEIO 2 2 69.688,07

Quatis CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 1 1 20.000,00

Resende CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF A/C 1 1 135.000,00

Resende CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 3 3 76.431,61

Resende CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 2 2 189.000,00

Resende CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAMP 2 2 394.436,28

Rio Claro CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF CUSTEIO 29 24 643.908,33

Rio Claro CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 3 3 148.000,00

Rio Claro CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAMP 1 1 281.512,76

Santo Antônio de Pádua CRIAÇÕES - BOVINOCULTURA LEITE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 2 2 73.179,00

São João da Barra FRUTICULTURA - ABACAXI PRONAF CUSTEIO 1 1 29.992,83

São João da Barra OLERICULTURA - QUIABO PRONAF CUSTEIO 1 1 13.477,28

São Pedro da Aldeia PESCA/CAPTURA - MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PRONAF CUSTEIO 1 1 21.153,72

São Pedro da Aldeia PESCA/CAPTURA - OUTRAS ATIVIDADES PRONAF CUSTEIO 1 1 10.546,80

Varre-Sai OUTRAS CULTURAS - CAFE PRONAF INVESTIMENTO - MAIS ALIMENTOS 6 5 319.944,00

170 153 8.513.752,27TOTAL
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3.3 – Mercado Institucional (PAA e PNAE) 
 

O Plano de Segurança Alimentar e Nutricional - Plansan, com diretrizes estabelecidas 

pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, institucionaliza e sistematiza ações 

do governo federal que buscam fortalecer e garantir a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN 

e o Direito Humano a Alimentação Adequada à população – DHAA.  A sistematização da 

Segurança alimentar e Nutricional em sete dimensões estrutura as bases do desafio para o 

DHAA. 

Na dimensão do Programa e Ações de SAN temos as políticas públicas de SAN, por 

exemplo equipamentos públicos de SAN (Bancos de Alimentos, Restaurantes Populares), 

execução do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE e Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA, dentre outros. Ambos compõem uma das principais políticas de apoio e 

incentivo à agricultura familiar. 

Em 2020, a EMATER-RIO mobilizou e identificou os beneficiários (associações, 
cooperativas e agroindústrias, e seus respectivos agricultores participantes), assessorou 
tecnicamente na elaboração das propostas de PAA, capacitou seus técnicos, acompanhou 
associados integrantes das organizações rurais na implantação e adesão efetiva às modalidades 
do PAA executadas em nosso Estado. 
 

Principais resultados alcançados no Programa de Aquisição de Alimentos.  
 

PAA CONAB - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA/CDS – e PAA Ceasa  
 

 
 

P.A.A CEASA – Compra com Doação Simultânea/CDS 
 

 
 

Obs.: esta modalidade beneficia apenas agricultores individuais.  Não contempla produtos da agroindústria ou de grupos e 

organizações rurais formais.  

 

 

19 4.132.050,83 3,51 1.706.875 16 14 285.000

Fonte: CONAB - elaboração EMATER-RIO, novembro 2020.

Nº de 

cidadãos 

beneficiados

Programa Aquisição de Alimentos - PAA CONAB - Compra com Doação Simultânea - Resultados 2020 - RJ

Nº de organizações 

rurais contratadas

Nº de instituições 

recebedoras dos 

alimentos para doação

Nº de 

municípios 

beneficiados

Valor total pago aos 

Produtores Rurais 

(R$)

Preço por kg 

em R$

Kg de 

alimentos 

adquiridos

988 2.000.000,00 437 4,32 644.506,19 49 21 107.400

Fonte: CEASA - elaboração EMATER-RIO, novembro 2020.

Programa Aquisição de Alimentos - PAA CEASA - Compra com Doação Simultânea - Resultados 2020 - RJ

Nº de beneficiários 

fornecedores 

cadastrados

Nº de beneficiários 

fornecedores ativos

Preço por kg 

pago em R$

Kg de 

alimentos 

adquiridos

Nº de municípios 

atendidos

Nº de 

cidadãos 

beneficiados

Nº de 

municípios 

atendidos ativos

Recurso financeiro 

aprovado em R$

450 2.370.000,00 15 4,32 16.702,50 55 5 2.780

Fonte: CEASA - elaboração EMATER-RIO, novembro 2020.

Programa Aquisição de Alimentos - PAA CEASA - Compra com Doação Simultânea (Emergencial) - Resultados 2020 - RJ

Nº de beneficiários 

fornecedores 

cadastrados

Recurso financeiro 

aprovado em R$

Nº de beneficiários 

fornecedores ativos

Preço por kg 

pago em R$

Kg de 

alimentos 

adquiridos

Nº de municípios 

atendidos

Nº de 

municípios 

atendidos ativos

Nº de 

cidadãos 

beneficiados
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Programa Nacional de Aquisição de Alimentos – PNAE – FNDE (SEEDUC) 

No PNAE, a participação da EMATER-RIO se destacou com o trabalho de assessoramento 
técnico para a implantação do programa junto aos agricultores familiares e suas organizações 
rurais formais (associações, cooperativas e agroindústrias), sob a coordenação da Secretaria 
Estadual de Educação do Rio de Janeiro. 

 
Resultados gerais alcançados no Programa Nacional de Aquisição de Alimentos – 

PNAE/FNDE, no ano de 2020. 
 

 
 

 

3.4 - Parceria EMATER-RIO e Fundação Banco do Brasil 
 

A parceria da EMATER-RIO com a Fundação Banco do Brasil integrou a “Ação de 

Contenção à Pandemia Coronavírus - covid-19 - e de Garantia da Segurança Social”, promovida 

pela Fundação BB, por meio da campanha “Proteja e Salve Vidas”. 

A parceria resultou na assinatura de 2 termos de compromisso da Fundação BB com a 

Associação Serra Velha dos Trabalhadores Rurais do Município de Nova Friburgo (ASVTRNF), em 

Nova Friburgo, e a Cooperativa Agrícola Capacitação e Geração de Renda da Microbacia Rio 

Vieira (COOPVIEIRA), em Teresópolis. No total, as entidades foram beneficiadas com 

R$783.429,70 destinados à compra de produtos dos agricultores familiares associados para 

montagem de 8 mil cestas básicas e doação a 4 mil famílias em situação de vulnerabilidade 

social.  

Nesta mesma ação, foram doados materiais de higiene básica com instruções de 

proteção e controle de medidas sanitárias. 

 

3.5 – Programa Estradas da Produção 
 
Por meio de  convênios de cooperação técnica e operacional com prefeituras municipais 

nos quais estas arcaram com operadores, combustível e manutenção preventiva e corretiva, e a 

EMATER-RIO disponibilizou máquinas, veículos, equipamentos e implementos, além de equipe 

técnica, foram executadas obras de manutenção e recuperação de estradas vicinais fluminenses 

com observância à necessidade de melhoria da trafegabilidade das estradas rurais, propiciando 

o escoamento da produção agrícola,  aliada à conservação e preservação da água e do solo. 

777 98 85 R$ 4.076.577,36

Fonte: SEEDUC - elaboração EMATER-RIO, novembro 2020.

Programa Nacional de Aquisição de Alimentos - PNAE - Resultados 2020 - RJ

Nº de escolas que formalizaram 

contratos para aquisição dos 

alimentos da agricultura familiar 

para merenda escolar 

Nº de fornecedores de alimentos da agricultura familiar 

(associações, cooperativas, grupos informais e agricultores 

individuais da agricultura familiar)  

Nº de municípios 

atendidos

Recurso financeiro PNAE - 

FNDE

https://coronavirus.fbb.org.br/
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Vale ressaltar que nos últimos anos o interior do Estado vem sofrendo diversos eventos 

climáticos como fortes precipitações pluviométricas que causam grandes danos, tais como: 

sangramento de açudes, transbordamentos das águas dos rios, inundações, deslizamentos, 

barreiras, obstrução de escoamentos, entre outros. 

Resultados alcançados  

O Programa que tem como foco principal a melhoria de estradas vicinais do Estado do 

Rio de Janeiro, atendeu a 19 municípios, recuperando 1.917,73 km de estradas, beneficiando 

em torno de 15.420 pessoas, entre produtores e habitantes das áreas rurais fluminenses 

(Quadro 21). 

Os municípios beneficiados foram Barra do Piraí, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso 

Moreira, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Nova 

Friburgo, Porciúncula, Rio das Flores, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São José de Ubá, 

Sumidouro, Trajano de Moraes, Valença e Varre Sai. 

Quadro 21: Quilômetros de estradas vicinais recuperadas e número de usuários por município 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

MUNICÍPIOS BENEFICIÁRIOS 

KM ESTRADA Nº PRODUTORES/USUÁRIOS 

Barra do Piraí 44,7 262 

Bom Jesus do Itabapoana 136,68 1.200 

Cardoso Moreira 81,06 347 

Campos dos Goytacazes 99,99 533 

Itaperuna 14 120 

Italva 7,8 16 

Laje do Muriaé 38 838 

Miracema 281,3 2.105 

Natividade 76,05 773 

Nova Friburgo 23,5 2.452 

Porciúncula 66,6 210 

Rio das Flores 303,6 376 

Santo Antônio de Pádua 244,3 2.321 

São Fidélis 7,2 110 

São José de Ubá 48,65 477 

Sumidouro 159,2 1.830 

Trajano de Moraes 38,9 155 

Valença 138,24 141 

Varre e Sai 104,96 1.154 

T O T A L 1.917,73 15.420 

Fonte: EMATER-RIO / Coordenadoria de Engenharia Rural - 2020 

        

Atividades principais em estradas rurais 

 

 Readequação de plataformas; 

 Elevação da pista de rolamento; 

 Implantação de sistema de drenagem superficial eficiente; 

 Aplicação de revestimentos primários; 
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 Implantação de terraços ou bacias de captação para o recolhimento de água dos leitos 

das estradas; 

 Proteção/vegetação de encostas. 

 

      Resultados alcançados 

 

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

 Preservação dos recursos naturais; 

 Boas condições operacionais, conforto, segurança e trafegabilidade aos usuários; 

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

 Redução dos custos de conservação e prolongamento da vida útil das estradas; 

 Favorecimento da infiltração das águas pluviais e a recarga do lençol freático. 

 

4 - Projetos Sociais 

 

Em 2020, o trabalho efetivo e mais demandado na área de projetos sociais foi em ação 

de cidadania, e em sequência ações e projetos de educação sanitária, nutricional e segurança 

alimentar; mercado institucional (PNAE e PAA); capacitação socioeducativa; e orientação em 

crédito rural educativo.  O público total assistido foi de 265% em relação à meta de público 

previsto, evidenciando a essencialidade do atendimento. Os desafios impostos pela crise 

sanitária do planeta e vivenciados pelas comunidades rurais, os diversos grupos de produtores 

e respectivas famílias evidenciaram a busca pelos direitos sociais e acesso aos programas e 

medidas de proteção e incentivo para a manutenção e desenvolvimento de seus 

empreendimentos. 

 

Projetos Sociais  Nº de Atendimentos 

Ação de cidadania 3.534 

Educação sanitária, nutricional e segurança alimentar 2.948 

Mercado institucional (PNAE e PAA)  1.318 

Capacitação social e crédito rural educativo 242 

Artesanato 168 

Total  8.210 

 

“Ação de Cidadania”  

Foram realizados atendimentos e contatos de forma remota, buscando fornecer 

informações acerca de programas de governo para a inclusão social e assistência às famílias, 

orientações sobre seus direitos e encaminhamento aos órgãos competentes, destacando-se a 

organização das documentações e formalização das atividades do agricultor familiar: primeiro 

passo para o pleno exercício da sua cidadania; e fundamental para garantir direitos essenciais: 

participar de políticas públicas e ter acesso a benefícios sociais. 
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Principais atendimentos em “Ação de Cidadania Rural” durante a pandemia: 
 
- Emissão e renovação de DAP; - AtEstado de Produtor Rural; - Carteira de Produtor Rural; 
Boletim de Produção; - Declaração de Luz Rural;- Elaboração, aprovação e renegociação de 
dívida de crédito rural e laudos técnicos; - Orientação para o auxílio emergencial e orientação 
para a aposentadoria; - Emissão de CPF e RG; - Orientação Tributária: Inscrição estadual, DECLAN 
etc.; - O cadastro junto à Receita Estadual para emissão de talonário de notas fiscais; - Suporte 
ao produtor na elaboração da DECLAN-RJ - Contratos de parceria, meação etc.; e - Elaboração 
de SINCAD junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para obter inscrição 
estadual. 
 

 

Em Campos dos Goytacazes, a EMATER-RIO, em parceria 
com a UENF (Universidade Estadual do Norte 
Fluminense) realizou live sobre “como obter a Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP) - projeto de extensão de 
educação do campo da UENF – Região Norte Fluminense. 
 
 

 

 

 

 

 

 Entrega da DAP Jurídica da        Cooperativa 
Agropecuária de Barra Mansa, na região sul 
fluminense. 

 

 

 

 

 

Emissão da DAP Jurídica para a AAPOP 

(Associação Agroecológica de Produtores 

Orgânicos de Paraty, na região sul fluminense. 
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Educação Sanitária, Nutricional e Segurança Alimentar  

A pandemia acelerou algumas tendências observadas na produção e consumo de 

alimentos.   Se por um lado trouxe a redução de renda, o aumento no consumo de ultra 

processados, e o agravamento da fome, por outro lado, despertou para a necessidade de 

repensar as nossas estruturas de comercialização principalmente com uma reconexão campo-

cidade, gerando mais autonomia e autossuficiência na dinamização econômica de pequenos 

territórios. 

Inicialmente, a pandemia da covid-19 impôs o isolamento social, depois o 

distanciamento com restrições severas às ações presenciais. Porém, a EMATER-RIO buscou 

desenvolver estratégias para manter-se próxima ao seu público assistido, organizando novas 

formas de diálogos, utilizando-se das mídias sociais. Desta forma, pode preservar e intensificar 

a troca de informações importantes e organizar ações efetivas de prestação de serviços públicos 

de assistência técnica ao produtor rural e à sua família.  

   

Em Magé, o Escritório Local da EMATER-RIO, por meio do app Google Meet, promoveu cursos de hortas.  
 

Foi utilizada uma horta instalada, um notebook e um smartphone. De forma remota, a 

extensão rural buscou atender as necessidades dos agricultores familiares e público interessado. 

Em outros municípios, a exemplo de Volta Redonda, as hortas orgânicas retomam para a 

produção de consumo familiar. 

 

A parceria entre a EMATER-RIO e a Fundação Banco do Brasil resultou na assinatura de 2 

Termos de Compromisso com agricultores familiares de Nova Friburgo (ASVTRNF) e 

Teresópolis (COOPVIEIRA) 

Em abril de 2020, a EMATER-RIO firmou parceria com a Fundação Banco do Brasil para 

o apoio à agricultura familiar por meio da campanha “Proteja e Salve Vidas”. A Ação de 

Contenção à Pandemia Coronavírus - covid-19 - e de Garantia da Segurança Social - foi executada 

na região serrana, nos municípios de Nova Friburgo e Teresópolis com os agricultores familiares, 

agregando a parceria das prefeituras municipais e suas Secretarias de Agricultura, Ação e 

Desenvolvimento Social.  O projeto integra uma campanha de ajuda humanitária que viabilizou 

a comercialização dos agricultores familiares com a compra de seus produtos para a montagem 

de cestas básicas e doação às famílias em situação de vulnerabilidade social, registradas no 

Cadastro Único ou por realização de busca ativa.  

https://coronavirus.fbb.org.br/
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Mediante assinatura de Termo de Compromisso entre a Fundação Banco do Brasil e a 

Associação Serra Velha dos Trabalhadores Rurais do Município de Nova Friburgo (ASVTRNF) e a 

Cooperativa Agrícola Capacitação e Geração de Renda da Microbacia Rio Vieira (COOPVIEIRA), 

em Teresópolis, e com o aporte de R$783.429,70 foram adquiridos produtos da Agricultura 

Familiar para confecção de 8 mil cestas de produtos balanceadas quanto ao seu valor 

nutricional.  As cestas foram doadas para 4 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, e 

impactadas ainda mais pela crise sanitária da covid-19, abrangendo 13.187 pessoas  

O investimento econômico de cunho social beneficiou diretamente 3 associações de 

Nova Friburgo, 1 cooperativa e 2 associações de Teresópolis, 1 cooperativa de Carmo, e 1 

agroindústria familiar de farinha em São Francisco de Itabapoana;  viabilizou a comercialização 

dos produtos de 30 agricultores familiares, minimizando a crise financeira de 188 pessoas 

envolvidas no processo de produção, com geração de renda e de 20 empregos diretos; 

contribuiu para o fortalecimento da capacidade operacional e desenvolvimento do espírito de 

coletividade de comunidades rurais envolvidas dos municípios de Nova Friburgo e Teresópolis;  

e a doação de materiais de higiene pessoal recomendados à contenção da covid-19 a 4 mil 

famílias, com orientações básicas das medidas de controle sanitário buscando proteger e salvar 

mais vidas. 

 

 

  

 

Colheita de produtos para a confecção 
de cestas, Nova Friburgo. 

 

Colheita e pesagem de produtos 
para a confecção de cestas 
Teresópolis. 

 

Colheita de produtos para a 
confecção de cestas Teresópolis. 
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Cestas de produtos da agricultura familiar, balanceadas quanto ao valor nutricional, durante o processo 

de montagem na sede da Associação de Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Microbacia 

Hidrográfica de e Comunidades Vizinhas – APROLUC, Teresópolis, e da Associação de Serra Velha dos 

Trabalhadores Rurais do Município de Nova Friburgo – ASVTRNF. 

 

 

 
  

Reunião virtual com as entidades 
parceiras e colaboradores – 
COOPVIEIRA, APROLUC, APA-MR, 
Sindicato Rural – zoom meetings 
14/05/2020;  
 

Reunião de sensibilização com 
representantes da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Secretaria 
Municipal De Desenvolvimento 
Social, EMATER-RIO; 
 

Reunião com Coordenadoras de         CRAS 
e CREAS para orientação dos                  
trabalhos de distribuição das cestas- zoom 
meetings 08/06/2020. 
 

 

 

 
 

 

 
  

Lançamento da campanha de doação das “cestas de produtos da agricultura familiar” e organização da fila para 
recebimento com distanciamento, CREAS, Teresópolis/RJ; e lançamento da campanha, na comunidade rural Alto  
do Schuenck, Nova Friburgo, junho/2020. 
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Mercado Institucional: uma política pública de estruturação da Agricultura Familiar e de 

garantia de Direito Humano à Alimentação. 

O Mercado Institucional representa as compras de produtos agrícolas feitas com 

recursos governamentais e compreende as políticas públicas, entre as quais se destacam o 

Programa Nacional da Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA).  

As compras se destinam à merenda escolar, restaurantes populares, hospitais, exército, 

compra e doação de sementes, dentre outros.  É o chamado mercado solidário e justo, de 

incentivo e valorização da agricultura familiar, com oferta de alimentos saudáveis ao público das 

escolas e população em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar. 

Em março de 2020, a pandemia alterou completamente a dinâmica da oferta das 

refeições aos escolares, dada a suspensão das aulas presenciais. Em função dessa realidade 

emergencial, a Lei 11.947 (Lei da Alimentação Escolar) foi alterada por meio da Lei 13.987 

(07/04/2020), autorizando em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas, 

a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, com entrega de Kit de 

merenda escolar. 

A EMATER-RIO, em parceria com a Secretaria Estado de Educação (SEEDUC), atuou 

desde o suporte aos agricultores na etapa da juntada da documentação necessária ao acesso à 

chamada pública, análise documental na fase de habilitação, entrega dos projetos de venda nas 

regionais da SEEDUC, abertura dos projetos de venda até a verificação dos documentos 

comprobatórios.  

 

As ações de destaque da EMATER-RIO no âmbito do PNAE: 

 - Orientação às 92 prefeituras municipais do Estado do Rio de Janeiro, mediante informações e 

esclarecimentos acerca da absoluta da necessidade de aquisição dos produtos da agricultura 

familiar na pandemia em curso; 

- Atuação junto às Secretarias Municipais de Educação, Agricultura e Conselhos de Alimentação 

Escolar (CAE) e demais entidades afins, esclarecendo sobre a responsabilidade de manter a 

alimentação escolar adequada e saudável, no padrão recomendado pelo FNDE; e 

- Orientação metodológica para operar o programa na pandemia com a distribuição de Kit de 

produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. 

Outras ações relevantes: - orientação para a realização das Chamadas Públicas e suporte quanto 

à documentação exigida; - emissão de DAP física e jurídica; - passos para a formalização dos 

projetos; - discussão da metodologia de preços com os agricultores; -adequação entre demanda 

e oferta; - planejamento da produção articulado aos períodos de safra e cardápios; 

cronogramas; - informação sobre a oferta da produção local; - apoio de nutricionistas para a 



58 
 

confecção de cardápios das escolas; - suporte à organização/formalização dos agricultores e 

suas organizações; - capacitações de 80 técnicos; e participação em audiências públicas. 

 

   

 
Assistência técnica Planejamento 
da produção de hortaliças para 
fornecimento na merenda escolar e 
assessoria às organizações rurais 
em chamada pública, em Miguel 
Pereira. 

 

 
Assistência técnica Planejamento 
da produção de hortaliças para 
fornecimento na merenda escolar e 
assessoria às organizações rurais 
em chamada pública, em Miguel 
Pereira. 

 

 
Assinatura de contratos para 
fornecimento ao PNAE. 

 

 

 

  

Apoio da EMATER-RIO na 
confecção e entrega de Kit de 
merenda escolar nas redes 
municipais, em Paracambi.  

 

Apoio da EMATER-RIO na 
confecção e entrega de Kit de 
merenda escolar nas redes 
municipais, em Paracambi. 

 

Apoio da EMATER-RIO na confecção e 
entrega de Kit de merenda escolar nas 
redes municipais, em Sumidouro. 

 

   

   
Apoio da EMATER-RIO na logística 
de entrega de Kit para as famílias dos 
alunos em suas residências, e 
reunião de mobilização para acesso 
ao PNAE, em Vassouras. 
 

Apoio da EMATER-RIO na logística 
de entrega de Kit para as famílias 
dos alunos em suas residências, e 
reunião de mobilização para acesso 
ao PNAE, em Varre Sai. 
 

Apoio da EMATER-RIO na logística 
de entrega de Kit para as famílias 
dos alunos em suas residências, e 
reunião de mobilização para acesso 
ao PNAE, em Paraty 
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A experiência do município de Valença: O PNAE no ano de 2020 foi um grande impulsionador da COOPERVAL e 

seus cooperados. Apesar de um ano sem aulas devido à pandemia, a Cooperativa conseguiu comercializar um valor 

de R$ 213.162,16 para a merenda escolar.  Deste valor, R$162.156,15 com o município de Valença, R$ 7.182,57 com 

Rio Preto e R$ 43.823,44 com o Estado do Rio de Janeiro. O escritório local da EMATER-RIO atuou diretamente na 

organização dos produtores, na elaboração e atualização das DAP dos cooperados para que a COOPERVAL 

mantivesse a sua DAP Jurídica. 

 
 

PAA: incentivo à Agricultura Familiar e combate à fome e à insegurança alimentar 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

(FAO), os governos locais foram orientados a lidar com as possíveis emergências oriundas da 

crise da covid-19 nos sistemas alimentares urbanos e tomar medidas para garantir a segurança 

alimentar e nutricional durante e após a pandemia, tais como: atualização de dados das 

populações vulneráveis impactadas pela pandemia; acesso a alimentos nutritivos, e 

fortalecimento de Bancos de Alimentos para doação aos beneficiários; e apoio aos mercados 

locais pela proximidade geográfica e de suas relações sociais.  

O PAA é um programa estratégico para a agricultura familiar que promove a 

estruturação de cadeias produtivas, acesso a novos mercados e contribui para o dinamismo 

econômico, além de atuar no combate à fome e à miséria de famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade. 

 As modalidades do PAA mais executadas no Estado do Rio de Janeiro são: 

 

Em 2020, destacamos a liberação pelo Governo Federal de R$2.370.000,00 para 

fortalecer o Banco de Alimentos / PAA Compra com Doação Simultânea.  Este PAA Emergencial, 

Modalidade de Compra Executor Forma de Acesso

Compra com doação 

simultânea
Conab

Cooperativas e 

Associações

PAA Emergencial - 

compra com doação 

simultânea – Banco de 

Alimentos 

Ceasa - RJ Individual

Compra institucional
Governo federal, 

estados e Municípios

Individual, Cooperativas e 

Associações

PAA Formação de 

estoques
Conab

Cooperativas e 

Associações

Coordenação do PAA Ceasa RJ
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operacionalizado pela CEASA-RIO, contou no período de outubro a dezembro de 2020 com a 

participação de 24 agricultores ofertando produtos como abacaxi, banana, goiaba, abóbora, 

aipim, dentre outros, no valor total de R$93.270,00.  

No município de Barra do Piraí, região sul fluminense do Estado, a agricultora familiar 

Rozangela Gomes da Silva e seu marido Jean Sarubi da Silva são produtores orgânicos atendidos 

pela EMATER-RIO.  São ofertantes do PNAE e participaram do PAA Emergencial Ceasa, 

entregando ao Banco de Alimentos os seguintes produtos: pimentão, Repolho, chicória, 

abóbora, banana e aipim, no valor de R$1.493,00.  Os agricultores (as) podem entregar até 

R$6.500,00/ano. 

 

Os atendimentos às Feiras da Agricultura Familiar 

As feiras da agricultura familiar se constituem nos chamados circuitos curtos de 

comercialização. É a venda direta ao consumidor fortalecendo a concepção de proximidade, 

comércio justo, produzindo valores como confiança, solidariedade, de reciprocidade, respeito, 

dentre outros, apontando para novas oportunidades de negócios.  

Em função da pandemia da covid-19 foi publicado o Decreto nº 46.973, de 16/03/2020, 

que determinou a interrupção temporária das feiras no Estado do Rio de Janeiro, ocasionando 

transtorno aos agricultores que sobrevivem principalmente deste canal de comercialização. 

Com os cultivos em fase de colheita e não tendo como comercializar os produtos junto 

aos consumidores nas cidades, muitos produtores amargaram prejuízo e, consequentemente, 

dívida.   

A EMATER-RIO realizou 193 atendimentos às feiras. Trabalhou no sentido de orientar o 

redirecionamento da produção para a comercialização na modalidade delivery e, num segundo 

momento, no retorno das feiras com os protocolos de biossegurança, como previsto nos 

decretos estadual e municipais. 

 

   
Feira em Magé Feira em Campos dos 

Goytacazes 
 

Feira em Paraty - delivery 
 

 

Foram ofertados produtos diversificados e saudáveis, reforçando o potencial da 

agricultura familiar, com inclusão e fortalecimento da participação das mulheres e jovens rurais. 

Vale ressaltar sua importância para a movimentação da economia familiar e desenvolvimento 

local. 
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Sucessão Rural 

A juventude rural, especialmente quando vinculada à agricultura familiar, possui 

especificidades que expressam os diferentes papéis que lhes são atribuídos ou esperados, pois 

são vistos como uma categoria-chave para a reprodução social (sucessão) do meio rural, frente 

ao “esvaziamento” rural e o envelhecimento dos produtores rurais. 

A pecuária leiteira fluminense foi a atividade com maior ocupação dos jovens rurais e é 

considerada a cadeia produtiva de maior expressão na agropecuária estadual. Embora 

representada predominantemente por agricultores familiares, a produção leiteira envolve ainda 

médios e grandes produtores, sendo considerada a atividade de maior empregabilidade no meio 

rural.  Na sequência, temos a olericultura (produção de hortaliças), cafeicultura, fruticultura e 

avicultura de postura. 

 

A pecuária leiteira em Valença é destaque no Estado 

do Rio de Janeiro. Possui aproximadamente 500 

produtores na atividade, produzindo 23.670.543 litros 

de leite em 2019. Com faturamento bruto de R$ 

33.231.766,04 na produção primária, a cadeia 

produtiva gera emprego e renda de forma expressiva 

no município, impactando toda a economia local com 

a circulação de recursos, produtos e serviços. 

 

 

A avicultura caipira, importante segmento na 

atividade de pequenos e médios animais, com 

produção de ovos e frangos que, em geral, é 

explorada por pequenos produtores. 

Inicialmente, a produção visa atender o consumo 

da família e, o excedente é comercializado em 

feiras livres e diretamente ao consumidor, com 

entregas nas residências. A atividade tem bom 

potencial de crescimento, com participação da 

família na produção e comercialização, incluindo as mulheres e jovens nos empreendimentos.  

A EMATER-RIO tem promovido capacitação em função das demandas de investimentos 

nas unidades produtivas em busca de melhor estruturação desta cadeia e estratégia para 

potencializar o setor nos próximos anos. 
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A participação dos jovens na pandemia em apoio aos negócios dos pais 

A necessidade de utilização do telefone e do aplicativo WhatsApp para acesso às 

orientações técnicas e elaboração de documentos levou os produtores a engajar os jovens das 

famílias (filhos e netos) nos assuntos da propriedade, impulsionando a participação de novas 

gerações.  

 

Em São Pedro da Aldeia, Luciana, filha de dona 

Selma, está participando da atividade de crédito 

de investimento obtido (R$ 20.971,44), 

proporcionando melhores condições de 

produção, auxiliando e continuando a 

bovinocultura de corte desenvolvida por sua 

mãe. Um exemplo de sucessão rural. 

 

    

Em Saquarema, as atividades de avicultura de postura e apicultura são desenvolvidas com a 
participação de mulheres e jovens rurais da agricultura familiar. 

 

 

  
Jovem rural Bom Jesus do Itabapoana Noroeste 

fluminense 

 

Jovem rural - Piraí - Sul fluminense 

 

  
  

Do Noroeste (Bom Jesus do Itabapoana) ao Sul fluminense (Piraí) temos exemplos de 

participação e engajamento dos jovens na atividade agrícola em busca de sua realização 

profissional e autonomia financeira. Mesmo diante da pandemia, a EMATER-RIO se manteve 
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presente para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural ao público jovem, 

representando 5% do público total assistido em 2020. Importante ressaltar a necessidade de 

investimento em capacitação para estimular a participação dos jovens nas atividades 

agropecuárias do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Orientação Preventiva e de Segurança em Saúde 

Ainda em 2020, por iniciativa da EMATER-RIO, em parceria com a Escola Politécnica de 

Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV) e a Secretaria de Estado de Saúde, 

foi elaborado o “Guia Básico dos Cuidados com a Covid-19”, utilizado para apoiar as capacitações 

e orientações aos agricultores familiares, comunidades rurais, organizações rurais e instituições 

parceiras. 

   

 

Capacitação de Técnicos em Procedimentos de Biossegurança:   

Com a finalidade de orientar o corpo técnico da EMATER-RIO, foi realizada capacitação 

de 88 extensionistas na temática “Comunicação e Vigilância em Saúde para a Prevenção da 

Transmissão do Novo Coronavírus em parceria com Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV) e a Coordenação de Saúde do Trabalhador 

(CST/Cogepe). 

O Ciclo de Oficinas foi muito importante para facilitar a disseminação de informações 

junto aos produtores e comunidades rurais, considerando a presença efetiva da EMATER-RIO 

em praticamente todo o território fluminense. A capacitação no tema proposto contribuiu para 

proteger vidas, produzir alimentos seguros e reduzir a disseminação da COVID-19-19 no meio 

rural, beneficiando também as áreas urbanas. 
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Oficinas sobre protocolos de biossegurança em contenção a disseminação da covid-19 
realizadas pelo google meet com especialistas da FIOCRUZ. 

 

5 –    Atendimento Efetivo do Público Planejado 

 

Em 2020, apesar das dificuldades impostas pela pandemia à execução do serviço de 

ATER no Estado do Rio de Janeiro, a EMATER-RIO atingiu o índice médio de 102% de 

atendimento em relação ao público planejado. 

 O Quadro 22 apresenta os resultados da ATER em 2020 em relação ao público previsto 

e assistido por projeto.  Para facilitar esta análise, os 40 projetos trabalhados pelas 73 unidades 

locais foram agrupados em 15 projetos conforme suas particularidades.  Desta forma, são 

apresentados os resultados em projetos setoriais e estruturantes, e os considerados transversais 

agrupados em projetos sociais, ambientais, de infraestrutura rural e ações comuns diversas a 

vários projetos. 

O projeto ATER comum a todos os projetos se destaca pela maior concentração de 

público assistido, registrando 41% dos atendimentos realizados neste ano. Neste projeto, o 

destaque foram as ações de cidadania em que a EMATER-RIO trabalhou ativamente na emissão 

de documentos para qualificar e identificar os agricultores e suas organizações, visando o acesso 

a mercados, ao crédito rural e demais políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e 

federal.  

As demandas por ações sociais foram crescentes neste ano em função das condições de 

vulnerabilidades decorrentes da pandemia. Visando amenizar estes impactos, as ações da 

EMATER-RIO foram notórias em projetos sociais, atingindo o índice de 265% de atendimento 

em relação ao público previsto, conforme detalhado anteriormente. As principais metas de ATER 

trabalhadas nos projetos sociais foram ações de cidadania, educação sanitária, alimentação 

escolar (Lei 11.947 – venda de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar) e 

educação nutricional e segurança alimentar. 

A Floricultura, provavelmente, foi o segmento mais afetado pela pandemia dada a 

necessidade do isolamento social, deixando de ocorrer os eventos, que normalmente 

consumiam principalmente as flores de corte nas ornamentações. Buscando reduzir as perdas e 

prejuízos dos produtores, as equipes locais atuaram efetivamente na busca de novos mercados 
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e no aporte de recursos emergenciais provenientes do Agrofundo (PEFATE). Por esta razão, o 

índice de atendimento neste projeto foi de 193% superando o público previsto. 

Outro destaque foi a atuação junto aos criadores de pequenos e médios animais, 

sobretudo aos avicultores de postura, apoiando os agricultores e suas organizações nas várias 

etapas da cadeia produtiva, desde a produção à criação de estruturas de comercialização e 

abertura de novos mercados.  Esta ação está intimamente relacionada às ações sociais, 

considerando a importância da oferta de ovos com baixo custo para melhoria das condições 

nutricionais das famílias. 

De um modo geral, observa-se uma maior atuação naqueles projetos nos quais a 

pandemia Covid-19, direta ou indiretamente, ocasionou maiores situações de vulnerabilidades. 

Neste sentido, a EMATER-RIO exerceu função preponderante em apoio aos agricultores e suas 

organizações, buscando amenizar conjuntamente com as demais instituições estaduais os 

efeitos provocados pela pandemia. 

Quadro 22: Percentual de atendimento efetivo do público planejado. 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

O Gráfico 6 apresenta o público assistido pela EMATER-RIO na série histórica 2016 a 

2020 por região e média estadual, mostrando redução de 35% no público assisitido em realção 

a 2019.  Tal fato se justifica pela impossibilidade dos atendimentos presenciais em função dos 

protocolos de segurança visando a contenção da disseminação do Novo Coronavírus, adotados 

pela diretoria executiva da EMATER-RIO, seguindo os decretos estaduais e orientações da OMS.   

A redução no número de benficiários assistidos por extensionista pode ser verificado no 

Gráfico 4, constatando-se redução de 22%, em média, no número de atendimentos por técnico 

em 2020 comparados ao ano anterior.    

 Projeto Público Previsto Público Assistido % Atendimento

Projetos Sociais 2.718 7.205 265%

Floricultura 140 270 193%

Pequenos e Médios Animais 627 1.131 180%

Pesca Artesanal 247 371 150%

ATER COMUM A TODOS PROJETOS 13.681 16.509 121%

Bovinocultura 6.026 7.092 118%

Agroindústria 240 281 117%

Silvicultura Econômica 109 127 117%

Demais Culturas 235 265 113%

Cafeicultura 403 380 94%

Olericultura 3.318 2.643 80%

Fruticultura 2.081 1.642 79%

Agricultura Orgânica 598 471 79%

Infraestrutura Rural 886 223 25%

Projetos Ambientais 8.003 1.496 19%

Total 39.312 40.106 102%
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Apesar da redução no público assistido, comparado aos anos anteriores, a empresa 

atingiu o índice de 87% em relação a meta de 35 mil beneficiários assumida no seu PPA – Plano 

Plurianual. 

Gráfico 6 : Público assistido sem repetição por região na série histórica 2016 a 2020 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

6 – Diretrizes de Planejamento  

 

As diretrizes de planejamento da EMATER-RIO para o ano de 2020 previa a assistência 

de no mínimo 120 beneficiários por extensionista, sendo no mínimo 30% deste total composto 

por mulheres e 10% de jovens rurais.  E considerando que o público prioritário de atendimento 

da empresa é o agricultor familiar, sua família e suas organizações, a meta para este ano foi a 

de atender minimamente 80% do total assistido pertencentes à agricultura familiar.   

Mediante a realidade da pandemia e suas consequências, foram atendidos em média 94 

beneficiários /extensionista, ocorrendo uma redução de 22% na meta prevista pelas diretrizes 

de planejamento (Quadro 23).  A região Serrana foi a única a atender esta diretriz de 

planejamento com atendimento médio de 144 beneficiários/extensionista (gráfico 7). 

 Em relação às mulheres e aos jovens rurais, foram assistidos 22% e 5%, respectivamente 

do público total (Quadro 23).  As regiões Centro e Noroeste atingiram o índice de 24% de 

mulheres assistidas em relação ao público total se aproximando mais da meta (Gráfico 8).  Em 

relação à assistência aos jovens rurais, a região Centro foi a que atingiu melhor índice com 5,2% 

de jovens assistidos do público total (Gráfico 9). 

Em relação à agricultura familiar, o índice foi de 71% do público total assistido (Quadro 

23).  Em 2020, ações desenvolvidas pela empresa visando atender famílias em situação de 

vulnerabilidade social ocasionou o aumento do público atendido nas categorias tidas como 

público diverso, que não se enquadra nos critérios de classificação da agricultura familiar. 
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Somente na região Serrana foram assistidas 4 mil famílias em situação de vulnerabilidade que 

não pertencem à agricultura familiar, na distribuição de cestas básicas.  Apenas a região 

Noroeste atingiu a meta, alcançando o índice de 83% em relação ao público total assistido 

(Gráfico 9). 

 

Quadro 23: Resultados alcançados nas diretrizes de planejamento 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

Gráfico 7 :Número médio de beneficiários assistidos por extensionista por região na série 

histórica 2016 a 2020. 

 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

 

 

 

 

Diretrizes de Planejamento - Meta 2020

Resultados 

Alcançados Nº

Resultados 

Alcançados %

Mínimo de 120 beneficiários/ Extensionista 94 78%

Gênero (Mínimo 30% Mulheres Rurais) 6805 22%

Geração (Mínimo 10% Jovens Rurais) 1464 5%

Mínimo de 80% de público assistido da agricultura familiar 21731 71%
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Gráfico 8: Percentual de mulheres rurais assistidas em relação ao público total assistido por 

região, na série histórica de 2016 a 2020. 

 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

Gráfico 9: Percentual de jovens rurais assistidas em relação ao público total assistido por região, 

na série histórica de 2016 a 2020. 

 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 
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Gráfico 10: Percentual do público da agricultura familiar em relação ao público total assistido 

por região, na série histórica de 2016 a 2020. 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

Os atendimentos realizados às mulheres rurais em 2020 se concentraram em ações 

transversais a todos os projetos, principalmente em ações de cidadania, mercado e 

comercialização, representando 70% dos atendimentos realizados e em 18% em projetos 

sociais.  

Os atendimentos aos jovens rurais, a exemplo das mulheres, também se concentraram 

em ações transversais voltadas para ação de cidadania, mercado e comercialização totalizando 

64% dos atendimentos. O único diferencial foi o atendimento expressivo aos jovens rurais na 

bovinocultura leiteira e olericultura totalizando 22% dos atendimentos realizados, ressaltando 

a importante participação desta categoria na sucessão rural nestas duas atividades 

agropecuárias, de suma importância para a economia rural, e principalmente para a segurança 

alimentar e nutricional da população fluminense. 

Os atendimentos ao público da agricultura familiar em 2020 concentraram suas ações 

em cidadania, mercado e comercialização, organização rural e crédito rural.  As principais 

atividades assistidas foram a bovinocultura de leite, olericultura e fruticultura. 

 

7– Metodologias de ATER realizadas  

 

Em 2020, a EMATER-RIO utilizou metodologias de ATER individuais em 78%, em média, 

nos atendimentos realizados nos projetos trabalhados e 22% de metodologias de ATER grupal 

(Quadro 24).  
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Entre os projetos executados destaca-se “Ater Comum a Todos os Projetos”, 

concentrando 44% dos atendimentos realizados, na sequência a bovinocultura e projetos 

sociais, com 18% e 16%, respectivamente.  

A EMATER-RIO tem incentivado o uso de metodologias grupais visando aumentar a 

abrangência dos seus atendimentos e reduzir custos no atendimento aos agricultores, suas 

famílias e organizações. Neste sentido o destaque foram os atendimentos grupais realizados nos 

projetos sociais, pesca artesanal, cafeicultura e agricultura orgânica, alcançando índices de 46%, 

44%, 39% e 39%, respectivamente (Quadro24).  

 

 

Quadro 24: Percentual de atendimentos individuais e grupais por programas e projetos 

executados pela EMATER-RIO em 2020. 

Programa Projeto 
Atendimentos 

individuais 
Atendimentos 

Grupais 

% 
Atendimento 

Individual 

% 
Atendimento 

Grupal 

Ater Comum a Todos os Programas 
Ater comum a todos os 
Projetos 

18166 3584 84% 16% 

Rio Carne e Rio Leite Bovinocultura 6568 2400 73% 27% 

Programas Sociais Projetos Sociais 4393 3766 54% 46% 

Rio Horti Olericultura 2888 228 93% 7% 

Frutificar Fruticultura 1754 222 89% 11% 

Multiplicar, Rio Carne, Rio Leite e outras 
criações 

Pequenos e Médios 
Animais 

1212 153 89% 11% 

Engenharia Rural, Rio Floresta e Prosperar Projetos Ambientais 1063 480 69% 31% 

Florescer Floricultura 448 21 96% 4% 

Rio Café Cafeicultura 366 236 61% 39% 

Cultivar orgânico Agricultura Orgânica 363 232 61% 39% 

Rio Agroenergia, Cereais e outras culturas Demais Culturas 263 16 94% 6% 

Prosperar Agroindústria 242 71 77% 23% 

Rio Peixe Pesca artesanal 225 178 56% 44% 

Estradas da Produção Infraestrutura Rural 188 33 85% 15% 

Rio Floresta Silvicultura Econômica 158 4 98% 2% 

  38297 11624 78% 22% 
Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

Entre as cinco regiões administrativas da EMATER-RIO, a Serrana foi a que mais realizou 

atendimentos grupais, utilizando os metodos grupais e complexos de ATER em 34% dos 

atendimentos realizados em 2020 (gráfico 11). 

Em relação aos métodos individuais o contato foi o mais utilizado, ocorrendo em 59% 

das ações individuais, principalmente em função do impedimento de realização de ações 

presenciais devido à pandemia (Gráfico 12). Em decorrência desta condição, os extensionistas 

utilizaram as mídias sociais diversas com o objetivo de assegurar o acesso às informações aos 

agricultores, familiares e suas organizações. 
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A reunião e grupo de trabalho foram as metodologias grupais mais utilizadas entre os 

métodos de ATER grupais (Gráfico 13). As equipes locais realizaram reuniões utilizando as 

diversas ferramentas virtuais tais como: google meet, google duo e videoconferência pelo 

WhatsApp entre outros.  Alguns extensionistas criaram grupos de trabalho no WhatsApp por 

afinidade de atividade, por exemplo: o grupo de artesãos, grupo de produtores ligados à 

agroindústria, grupo dos fruticultores e grupo dos floricultores entre outros. Estes grupos foram 

criados nas áreas de abrangência dos extensionistas, dando celeridade ao acesso a informações 

diversas que contribuíram para amenizar os prejuízos ocasionados pelo isolamento social, 

adotado como medida de biossegurança para contenção da disseminação do novo coronavírus. 

Entre os métodos complexos, ou seja, aqueles que exigem um maior trabalho para 

elaboração, envolvendo normalmente toda a equipe local, se destacou o uso da campanha, 

sendo utilizada em 75% dos atendimentos com metodologias de ATER complexas (Gráfico 14).  

A principal aplicação deste método foi nas campanhas contra a febre aftosa dada a necessidade 

de aumentar o índice vacinal no Rio de Janeiro para índices superiores a 90% para que o Estado 

viesse a pleitear junto ao MAPA a retirada da vacinação obrigatória contra a febre aftosa. Em 

2019 este índice médio foi de 87,1% em maio e de 86,1% em novembro.  Graças ao trabalho 

bem articulado em 2020, entre instituições nos âmbitos municipal, estadual e federal, o Estado 

atingiu os índices de 91,8 % em maio e de 93,3% em novembro, abrindo a possibilidade de 

pleitear para 2022 a retirada da vacinação contra febre aftosa no Estado do Rio de Janeiro junto 

ao MAPA, caso estes índices sejam mantidos e demonstrem a capacidade instalada de monitorar 

e garantir a vigilância necessária em relação a evitar a sua ocorrência. 

 

Gráfico 11 : Percentual de atendimentos por métodos de ATER grupais e individuais utilizados 

pela EMATER-RIO por região em 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 
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Gráfico 12: Percentual de atendimentos por método 
simples individuais de ATER em 2020. 

Gráfico 13: Percentual de atendimentos por método 
simples grupais de ATER em 2020. 

 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

 

Gráfico 14: Percentual de atendimentos por métodos complexos de ATER em 2020. 

Fonte: EMATER-RIO /Sistema PCP AgroGeo 2020 

 

 

8 – Potencialidades e Recomendações para as atividades Agropecuárias no Estado do 

Rio de Janeiro 

 

8.1 -  Bovinocultura 
 
A pecuária moderna tem como desafio conciliar o emprego dos insumos e novas 

ferramentas tecnológicas com o desenvolvimento rural sustentável e a preservação do meio 

ambiente. No entanto, tanto na pecuária leiteira como na de corte predominam propriedades 

com baixos índices de produtividade, que utilizam métodos rudimentares de produção e 

práticas inadequadas de manejo e de gestão.  
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             Apesar de a região sul não possuir maior número de produtores e nem o maior rebanho, 

se apresenta como a maior produtora de leite do Estado, com maior faturamento bruto e maior 

renda per capita anual. Estes dados revelam um bom desempenho relacionado ao bom manejo 

(incluindo questões de bem-estar animal), boa genética, mecanização da produção leiteira, bom 

controle da sanidade animal, boa gestão da atividade e, até mesmo, condições climáticas mais 

favoráveis.  

              As demais regiões fluminenses podem conseguir resultados semelhantes, conforme as 

potencialidades dos municípios para a produção leiteira informadas no quadro 5 e os municípios 

com maior potencialidade de desenvolvimento da produção de carne citados no quadro 6. 

Entretanto, é necessário superar os principais desafios comuns na pecuária de leite e corte: 

a) Fornecer alimentação animal de boa qualidade; 

b) Melhorar as condições sanitárias animal; 

c) Melhorar a genética do rebanho; 

d) Melhorar o manejo animal, considerando o bem-estar animal; 

e)  Reduzir o custo de produção, aplicando análise econômica; 

f) Melhorar a qualidade do produto final (carne/leite) e consequente valorização. 

 

 Trabalhar as questões identificadas envolve, primordialmente, um trabalho persistente 

de extensão rural que permita a conscientização do produtor de que sua atividade familiar é, na 

verdade, uma unidade produtiva a ser gerida. É somente a partir daí, do controle financeiro, da 

avaliação da aptidão da unidade, do produtor e do mercado consumidor, que os reais entraves 

de produtividade de cada produtor podem ser elucidados e eliminados ou reduzidos, com base 

na perspectiva econômica, permitindo que a atividade cresça.  

Por conta do público prioritário da EMATER-RIO ser representado por agricultores 

familiares, e também devido à crise econômica que assola o país pelo contexto pandêmico, é 

imprescindível que a empresa concentre esforços no incentivo e na capacitação de práticas que 

envolvam a otimização da quantidade e da qualidade de volumosos ofertados aos animais.  

Técnicas que favorecem a conservação do solo e da água devem ser estimuladas, como 

a rotação de pastagens limitando a pressão de pisoteio e a combinação do plantio de gramíneas 

e leguminosas, como também outras como o uso de capineira, a utilização de cana com ureia e 

a silagem. E, sempre que possível, deve ser incentivada a utilização de sistemas simples de 

irrigação nas regiões mais secas, principalmente em sistemas intensivos.  

O viés ambiental também deve ser considerado, de forma que sistemas silvipastoris e 

integração de lavoura e pecuária sejam estimulados em situações consideradas propícias.  

Paralelamente, medidas simples que melhorem as condições de bem-estar animal, que são 

muitas vezes negligenciadas, devem ser implementadas, tanto por questões legais quanto por 

conta de estarem diretamente relacionadas à sua capacidade produtiva.  

A qualidade do produto final é uma forma importante de incremento de renda, que 

pode ser obtida com estratégias simples de manejo e sanidade animal.  
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             Mediante o exposto, a capacitação de técnicos e produtores na gestão de propriedades 

rurais, manejo do rebanho e de pastagens, controle zootécnico, sanidade animal, higiene da 

ordenha e qualidade do leite é estratégica para alcance para melhores resultados na 

bovinocultura. 

 

 

Quadro 25: Municípios com maior potencialidade de desenvolvimento da produção leiteira, 

por região do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Quadro 26: Municípios com maior potencialidade de desenvolvimento da produção de carne, 

por região do Estado do RJ. 

 

Como política pública, o crédito rural ganha importância se bem utilizado no contexto 

atual. Além disso, o crédito assume um papel importante para as agroindústrias de produtos de 

origem animal, uma vez que a instituição do SISBI demanda mais da adequação estrutural do 

que o antigo sistema de SIM e SIE. 

 

 

8.2 - Floricultura 
 

Potencialidades 

 

        1 - Redução do uso de agrotóxicos e incentivo ao uso de produtos alternativos para controle fitossanitário; 

        2 – Gerenciar melhor a atividade; 

        3- Promoção do turismo rural nas propriedades criando circuitos específicos para essa finalidade; 

        4- Realizar campanhas para aumentar a compra de flores em datas comemorativas e estimular as vendas    

            por delivery; 

Região Municípios com maior potencialidade 

Norte Campos dos Goytacazes; São Francisco de Itabapoana; Conceição de Macabu. 

Sul Resende; Valença; Barra Mansa; Quatis. 

Noroeste Bom Jesus do Itabapoana; Itaperuna; Santo Antônio de Pádua, Itaocara. 

Centro Guapimirim; Cachoeiras de Macacu; Araruama. 

Serrana Cantagalo; São Sebastião do Alto; Santa Maria Madalena. 

Região Municípios com maior potencialidade 

Norte Campos dos Goytacazes; São Francisco de Itabapoana;  Quissamã 

Sul Valença; Resende; Barra Mansa; Quatis 

Noroeste Bom Jesus do Itabapoana; Itaperuna; Santo Antônio de Pádua, Itaocara 

Centro Guapimirim; Cachoeiras de Macacu; Araruama 

Serrana Cantagalo; São Sebastião do Alto; Santa Maria Madalena 
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        5 - Melhoria da nutrição das plantas. 

 

Recomendações 

 
1 - Realizar palestras, eventos online de conscientização e cursos de capacitação, e instalar unidades de  
Observação e demonstrativas; 

2 - Realizar análise econômica da atividade, incentivando o uso de energia alternativa (solar);  

3 - Trabalhar parcerias buscando apoio ao desenvolvimento do Turismo Rural na atividade; 

4 – Buscar parcerias com os órgãos governamentais para promoção dessas campanhas e realizar  

capacitações para vendas por delivery; 

 5 – Incentivar o uso da análise do solo e  promover cursos e palestras sobre nutrição das plantas. 

 

8.3 – Olericultura 
 

Potencialidades: 

a) Regularização e adequação dos produtores à lei de rastreabilidade dos produtos 

vegetais frescos; 

b) Diversificação de culturas cultivadas em determinadas regiões do Estado. 

c) Introdução de variedades mais produtivas e indicadas para condições de clima e solo, 

seguindo as características das regiões do Estado. 

d) Regularização das propriedades/Inscrição Estadual/Talão de Notas Fiscais. 

e) Tecnificação das culturas existentes com práticas agroecológicas. 
f) Melhoria das condições nutricionais do solo. 
g) Aumento de produtividade. 
h) Aumentar a eficiência no uso da água. 
i) Redução e controle de resíduos de Agrotóxicos. 

j) Cultivo em ambiente protegido. 

Recomendações:  

a) Divulgar e auxiliar os agricultores na implantação da Normativa e subsidiá-los com as 
documentações necessárias.   

b) Incentivar a agregação de valor ao produto, com embalagens adequadas, 
processamento mínimo e outras práticas. 

c) Incentivar os olericultores a diversificar suas culturas, promovendo cursos, palestras e 
excursões. 

d) Capacitar os técnicos e produtores na temática do beneficiamento dos produtos em 
suas diversas formas. 

e) Promover cursos de administração, comercialização e custos de produção. 
f) Promover campanha de regularização de documentos para credenciamento ao acesso a 

mercados institucionais; 
g) Difundir práticas agroecológicas e/ou orgânicas através de Unidades Demonstrativas e 

Dia de Campo; Integração entre pesquisa e extensão por meio de parcerias. 
h) Conscientizar sobre a importância do manejo do solo, incentivando as técnicas de 

análise, correção, fertilização e preparo correto do solo. 
i) Capacitar em irrigação localizada. 
j) Investir em projetos de crédito para irrigação.  
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k) Realizar visitas e capacitações, visando orientar os produtores acerca da utilização de 
práticas de cultivo em ambiente protegido. 

l) Realizar excursões para visitar cultivos em ambiente protegido e promover a troca de 
experiências. 

 

8.4 – Fruticultura 
 

Potencialidades: 

a) Diversificação de culturas; 

b) Melhoria no processo de pós-colheita e comercialização; 

c)  Tecnificação das culturas existentes com práticas agroecológicas; 

d)  Redução da utilização de agrotóxicos e incentivo ao uso de produtos alternativos para controle fitossanitário 

e)  Melhoria das condições nutricionais dos solos, com incentivo à utilização de adubos orgânicos e adubação verde; 

f) Expansão do beneficiamento de frutas, produção de geleias, doces, compotas e frutas desidratadas e 

g) Incentivar o turismo rural associado às atividades agrícolas com potencial para esse nicho de mercado.  

 

 Recomendações: 

a)  Promover excursões técnicas, participação em eventos, encontros técnicos, congressos, lives etc; 

b) Capacitar produtores com tecnologias de produção, manejo pós-colheita, gestão da unidade produtiva 

e alternativas de comercialização; 

c)  Manejo de pragas e doenças, qualidade das mudas, redução de perdas nas colheitas, irrigação; 

d)  Rastreabilidade das cadeias produtivas de frutas e utilização de produtos alternativos para controle 

fitossanitário; 

e)  Promover campanhas de coleta de amostras de solo, e disseminar maiores informações sobre o uso da 

adubação verde; 

f)  Promover capacitações para a produção de geleias, doces e frutas desidratadas. 

g)  Capacitar os produtores para o turismo rural por meio de cursos, excursões e buscar viabilizar circuitos 

turísticos para visitação às propriedades, estimulando práticas como o “colha e pague”. 

 

8.5 – Cereais (Feijão, Milho e Arroz) 
 

Potencialidades: 

a) Expansão da produção.  
b) Tecnificação das culturas existentes com práticas agroecológicas. 
c) Introdução da cultura do arroz gourmet (preto e vermelho). 

Recomendações: 

a) Promover cursos, treinamentos, excursões. 
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b) Organizar unidades experimentais para demonstrar aos agricultores as potencialidades 
das culturas. 

c) Realizar campanhas de incentivo a análise de solo, visando a correção de nutrientes e 
melhoria de produtividade.  

d) Orientar sobre aquisição de sementes de qualidade em fornecedores idôneos.  
e) Incentivar a contratação do crédito rural. 

 
 

8.6 – Cana-de-açúcar 
 
Potencialidades: 
 

a) Expansão da produção, principalmente de cana para cachaça e caldo nas regiões Sul e 
Centro. 

b) Aumento de produtividade. 
 
Recomendações: 
 

a) Incentivar a produção, principalmente de cana para cachaça e caldo devido ao alto 
valor agregado. 

b) Explorar o potencial de novas variedades. 
c) Incentivar técnicas de análise do solo, correção, fertilização e preparo correto do 

mesmo. 
 

8.7 – Mandioca 
 

Potencialidades: 

a) Expansão da produção de mandioca nas regiões Norte e Noroeste do Estado. 
b) Aumento de produtividade. 
c) Expansão do beneficiamento e adequação das casas de farinha. 

 

Recomendações: 

a) Promover Dias de Campo na cultura.  
b) Incentivar a utilização de variedades mais produtivas. 
c) Apoiar as casas de farinha e fábricas de biju, tapioca e goma. 

 

8.8 – Café 
 

Potencialidades: 

a) Intensificar o processo de busca pela qualidade do café 
b) Aumento da produtividade. 
c) Comercialização e mercado 

 

 

 



78 
 

Recomendações: 

a) Promover Treinamento e Excursões técnicas para o cafeicultor e técnicos que 
desenvolvam cafés de qualidade. 

b) Ampliar as linhas de crédito rural para investimento. 
c) Introduzir novas variedades. 
d) Incentivar o manejo nutricional e fitossanitário correto. 
e) Melhorar os aspectos que envolvam implantação de lavouras; 

 

9 – Considerações Finais 

 

Em 2020, a pandemia Covid-19 aumentou a preocupação com os fatos ocorridos no 

mundo. Foi necessário todos compreenderem que toda e qualquer ação, independente da sua 

área de abrangência e localização, pode afetar de forma coletiva a humanidade. Portanto, fica 

claro que planejar e executar projetos sem uma preocupação global dos seus resultados podem 

levar uma empresa, município, estado ou país ao isolamento. Neste sentido, a EMATER-RIO 

intensificou, neste ano, o processo de institucionalização dos ODS – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. Promoveu discussão no âmbito das suas equipes locais, regionais 

e central com a finalidade de divulgar as 169 metas propostas pela ONU, objetivando assumir a 

Agenda 2030, fortalecer ações e projetos em contribuição à erradicação de todas as formas de 

pobreza e de fome e garantia da dignidade e equidade, à proteção dos recursos naturais e do 

clima do nosso planeta para as gerações futuras, à garantia de vidas prósperas e plena em 

harmonia com a natureza, à promoção de sociedades pacíficas, justas e inclusivas e à 

implantação da agenda por meio de parceria global acordada, pactuada e institucionalizada. 

Ao avaliar os resultados da empresa neste ano, foi realizado o alinhamento das metas 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) utilizadas na execução dos projetos trabalhados, 

com os ODS, possibilitando desta forma medir o resultado alcançado em 16 ODS por meio das 

ações realizadas. Neste sentido, para facilitar este entendimento foi realizada a avaliação do 

público assistido por ODS considerando o relacionamento das 53 metas de ATER com os ODS, 

os quais foram agrupados nos 5P’s (Pessoas, Planeta, Prosperidade, Parcerias e Paz), buscando 

o alcance do desenvolvimento sustentável. 

Os resultados em 2020 apresentados na figura 1 mostraram que 43,2% das ações 

realizadas voltaram-se para a Prosperidade, ou seja, proporcionar o desenvolvimento 

econômico em harmonia com a natureza. Dadas às inúmeras ações sociais visando reduzir as 

condições de vulnerabilidade, 37,3% das metas realizadas se relacionaram às Pessoas e 10,2% 

voltadas para a Paz, principalmente nas ações que contribuíram para inclusão de agricultores, 

sua família e suas organizações no acesso às políticas públicas para o enfrentamento da 

pandemia. As grandes demandas pelas ações sociais e a condição de execução do serviço de 

ATER de forma não presencial na maior parte no decorrer deste ano, reduziu as ações voltadas 

para o meio ambiente, alcançando assim o índice de 9,3% em resultados relativos ao Planeta. 
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Figura 1: Avaliação dos resultados da EMATER-RIO em 2020 segundo alinhamento com os 5 P’s dos ODS. 
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