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MISSÃO/SDS: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DO SETOR AGROPECUÁRIO FLUMINENSE 

Microbacia Hidrográfica como unidade de PLANEJAMENTO, 
INTERVENÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

Objetivo do Programa Rio Rural: Promover o Desenvolvimento Sustentável do setor 
agropecuário fluminense, utilizando a metodologia de microbacia hidrográfica a fim 
de identificar e apoiar iniciativas e arranjos locais que possibilitem a construção de 
um processo evolutivo e contínuo de geração de renda, respeitabilidade ambiental e 
equidade social, propiciando assim a melhoria da qualidade de vida da sociedade em 
geral e em especial pequenos produtores e agricultores familiares. 

 



CONSERVAÇÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS 

(ÁGUA CARBONO, SOLOS 

E BIODIVERSIDADE) 

ABORDAGEM 

TERRITORIAL 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 

ECONOMIA SOLIDÁRIA 

APRIMORAMENTO 

DA GOVERNANÇA 

MONITORAMENTO 

FACILITADO 

INTEGRAÇÃO DE RECURSOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS 

METODOLOGIA 

PARTICIPATIVA 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS 

AMBIENTAIS (PSA) 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO 

ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 





RECURSOS, ABRANGÊNCIA E BENEFICIÁRIOS 

RIO RURAL 
 (2006-2018) 

US$ 233 milhões 

72 municipios  

366 microbacias 

1.580.000 ha (36%) 

78.000 famílias 



INCENTIVO ÀS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA AGRICULTURA 

AMBIENTAL 
Adoção de práticas de conservação 
• mais áreas preservadas  
• conservação de ÁGUA 

SOCIAL 
Empoderamento 
• organização social 
• participação 

ECONÔMICO 
Geração de renda  
• aumento da produtividade 
• agregação de valor  
• salto tecnológico 



Os incentivos visam estimular a adoção de práticas sustentáveis, o fortalecimento 

da autogestão e a integração com recursos de outras fontes públicas (crédito rural 

e programa estadual de fomento da produção agropecuária) e privadas. 

INCENTIVOS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

7 mil 10 mil 15 mil 25 mil 



APOIO À GERAÇÃO DE RENDA SUSTENTÁVEL 



AGRICULTOR ENGAJADO NA PROTEÇÃO DO AMBIENTE 

Apoio à 

averbação 

de RPPNs 

Proteção de 

nascentes 

Recuperação de Mata Ciliar 

Sistemas 

Agroflorestais 

em APPs 

Isolamento de 

fragmentos e 

áreas de recarga 

Recuperação de 

mata ciliar 635 nascentes protegidas com 

incentivos e voluntariamente 



PESQUISA PARTICIPATIVA 

Rede de Pesquisa, Inovação, Tecnologias e Serviços Sustentáveis em Microbacias Hidrográficas 

• 19 instituições participantes (pesquisa, extensão, universidades, ONGs) 
• 59 atores envolvidos 
• 46 pesquisas participativas e experimentos de longa duração realizados 
• 40 manuais técnicos publicados 
• Organização e certificação de 100 novos agricultores  orgânicos no 

Noroeste Fluminense 
 



CAPACITAÇÃO 

• 23.892 atores capacitados (com repetição) 
• 1.512 beneficiários envolvidos em atividades de educação ambiental 

 

TÉCNICOS 
PÚBLICO ESTRATÉGICO 
BENEFICIÁRIOS 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
AUTOGESTÃO COMUNITÁRIA 



Monitoramento da biodiversidade 
Cálculo de balanço de C 

Carbono da água 
Monitoramento on-line 

 
 

AMBIENTAL 
SOCIAL 

ECONÔMICO 
Produtividade 

Melhoria da qualidade 
Acesso ao mercado 
Aumento de renda 

 
 

Qualidade de vida 
Organização comunitária 

 
 

MONITORAMENTO 



•  Brejo da Cobiça em São Francisco do Itabapoana – RJ; 

•  Valão de Santa Maria Cambiocó em São José de Ubá – RJ; 

• Caixa d' água em Trajano de Morais – RJ 

Monitoramento da Biodiversidade da Flora Arbórea / Abelhas 

Área de intervenção da produtora Jacire da Silva Pereira com 

subprojetos de proteção de nascente 

Avaliação do impacto antrópico em áreas de recuperação de mata ciliar e de proteção de nascentes  

Vista superior (A) e interna (B) de um ninho de mandaçaia 

(Melipona quadrifasciata), na Microbacia Caixa D’Água, 

em Trajano de Moraes.  



Mbh Brejo da Cobiça - Área monitorada (implantação / fogo acidental / recuperação 

Mbh Brejo da Cobiça - Mata ciliar – 2008 / 2014 

Mbh Santa Maria – Nascente protegida com destaque para açude  

fora da área da nascente 



As abelhas são consideradas os principais 

polinizadores em ecossistemas tropicais. 

Sabe-se também que a polinização de 

cultivos só se torna uma realidade a partir 

do momento em que os fragmentos 

florestais onde os polinizadores vivem são 

mantidos e preservados.  

 

Neste contexto, o monitoramento de 

abelhas se torna imprescindível para 

identificar práticas de manejo que 

minimizem o impacto negativo sobre elas, 

promover a conservação e a diversidade de 

polinizadores nativos, além de conservar e 

restaurar as áreas naturais necessárias 

para otimizar os serviços de polinização em 

ecossistemas agrícolas e nativos.  





Exposição e explicação de caixas entomológicas com abelhas e outros 

insetos polinizadores amostrados na região (A) e dos ninhos e abelhas e 

vespas construídos no interior de ninhos-armadilha (B). 

Restituição às Comunidades – Trabalho com Jovens 



RIO RURAL GEF PSA 
RECURSOS, ABRANGÊNCIA E BENEFICIÁRIOS 

RIO RURAL + GEF PSA 

US$ 18,8 milhões 

12 municipios 

68 microbacias 

9.500 hectares  

2.600 beneficiários 



BUSCA DE PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO 

SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES 

CAMPANHA 
- Parcerias para apoio 
aos agricultores que 
protegem o ambiente 
 
- Mobilização de 
recursos para projetos 
 

Simulador de microbacias   
- Ferramenta de suporte à 
tomada de decisões e 
planejamento em 
diferentes níveis da 
paisagem 

Monitoramento on-line 
- Câmeras de monitoramento 
instaladas nas propriedades 
(acompanhamento de 
projetos incentivados em 
tempo real) 

QR CODE EM PRODUTOS 
SUSTENTÁVEIS 
 
- Links para vídeos com 
depoimentos dos 
agricultores e informações 
sobre produtos 
- Aproximação de 
consumidores 
 

CROWDFUNDING PARA 
FINANCIAR PROJETOS 
SUSTENTÁVEIS 



• 251 microbacias trabalhadas 
• 214 Diagnósticos Rurais Participativos (DRPs) elaborados 
• 207 Planos Executivos de Microbacias (PEMs) formulados 
• 231 comitês de microbacias (COGEM) formados 
• 10.105 agricultores familiares adotando sistemas produtivos e sustentáveis 
• 14.362 subprojetos  produtivos e ambientais executados 
• 5.540 projetos de saneamento implantados ou fase de implantação 
• 49.073  hectares de terras agrícolas sob sistemas de produção melhorados 
• 2.277 subprojetos emergenciais financiados (incluindo habitabilidade e estradas) 
• US$13,6 milhões de coinvestimentos alavancados 
• 23.892 beneficiários capacitados em conceitos chave do Programa  
• 4.706 atores relevantes participando de conselhos e/ou comitês de desenvolvimento 

RESULTADOS ALCANÇADOS PELO RIO RURAL 



• 78.000 agricultores familiares beneficiados (85% do total do Estado) 
 

• 47.000 com incentivos diretos para adoção de práticas sustentáveis 
 

• 44.889 km de rios com ações conservacionistas, sendo  
 

• 34.187 km de rios com redução de carga orgânica (infraestrutura de saneamento rural) 
 

• 6.000 km de estradas vicinais conservadas 
 

• 2016 nascentes protegidas até 2016, com potencial para 14.600 em parceiras (2018) 
 
• 87.200 beneficiários, técnicos, professores e gestores municipais  engajados em 

educação, treinamento e conscientização  
 

• 2.500.000 hectares (95% do total) de terras agrícolas com sistemas de produção 
sustentáveis em 366 microbacias situadas em 72 municípios (equivalente ao dobro da 
área sob unidades de conservação no Estado) 

RESULTADOS ESPERADOS ATÉ 2018 




