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Muito além de promover 
a inclusão tecnológi-
ca, mudar a realidade 

econômica e social de pequenos 
agricultores do Estado do Rio de 
Janeiro era o principal desejo da 
pesquisadora Cristhiane Oliveira 
da Graça Amâncio, da Embrapa 
Agrobiologia (Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária), sediada 
em Seropédica, na Baixada Flumi-
nense. Por meio do Auxílio à Inser-
ção de Novas Tecnologias (ADT 
1), da FAPERJ, obtido em 2013, 
a bióloga e doutora em Ciências 
Sociais tirou do papel a ideia que 
vem promovendo transformações 
na vida de agricultores fl uminenses: 
o manejo autônomo de mudas de 
hortaliças orgânicas.

Sabendo do potencial econômico 
que este cultivo poderia gerar, 
Cristhiane levou para a agricultura 
familiar as ferramentas para produ-
zir, vender e empreender de forma 
independente. Por meio de parceria 
com a Empresa de Pesquisa Agro-
pecuária do Estado do Rio de Janei-
ro (Pesagro-Rio) e a Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), instituição em que Cris-
thiane leciona na Pós-graduação 
em Desenvolvimento Territorial 

Impulso à agricultura 
orgânica fluminense

Da infraestrutura à 
capacitação, projeto 

coordenado por 
pesquisadora da 

Embrapa incentiva a 
produção autônoma de 
mudas de hortaliças por 

pequenos agricultores 

Aline Salgado e Vinicius Zepeda
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e Políticas Públicas (PPGDT), foi 
desenvolvido e adaptado junto 
a quatro famílias de agricultores 
– localizados nas regiões Metro-
politana, Serrana, Médio Paraíba 
e Noroeste Fluminense – toda a es-
trutura para a produção das mudas, 
formando polos para ambientes de 
aprendizagem e de produção.

A escolha dessas regiões não foi 
à toa. Participaram deste processo 
comunidades localizadas em áreas 
onde já havia o trabalho de cultivo 
de hortaliças em “transição agroe-
cológica” do manejo. Por isso, elas 
precisariam de uma estrutura de 
produção mais adequada às neces-
sidades vigentes. É o que explica a 
pesquisadora da Embrapa. “O edital 
da FAPERJ foi importantíssimo e 
inovador, exatamente por conside-
rar a dinâmica social das regiões 
e por olhar a inovação sob outro 
prisma que não só o tecnológico”, 
diz Cristhiane. “Além disso, ao 
exigir a realização de projetos que 
trabalhassem a inclusão social dos 
agricultores familiares, por meio do 
uso de tecnologias desenvolvidas 
ou adaptadas localmente, o auxílio 
levou não só inovação ao campo, 

como também a inclusão de famí-
lias que já tinham nas hortaliças um 
cultivo para sua subsistência, garan-
tindo também retorno econômico e 
a dinamização das economias nos 
territórios as quais elas pertencem”, 
acrescenta a bióloga.

Uma estufa e uma peneira de baixo 
custo, disponibilizadas pela Pesa-
gro-Rio, e um sistema de irrigação 
baseado no uso de energia solar, 
desenvolvido pela UFRRJ, somado 
a um substrato orgânico à base de 
vermicomposto e carvão, compõem 
a estrutura de produção. O sistema 
tem 60 m² com quatro módulos 
de 3 metros de comprimento e, o 
máximo, de 1,80 metro de altura. 
Um mutirão de agricultores locais, 
sob a coordenação de especialistas 
da Pesagro-Rio e UFRRJ, ajudou 
a montar as estufas em cada uma 
das quatro regiões do estado. 
Nestes locais, foi selecionado pelo 
menos um produtor multiplica-
dor, capacitado pelos técnicos da 
Embrapa e da Pesagro em todas 
as técnicas do sistema: Augusto e 
Izabel Michi, em Seropédica; João 
Galo, em Teresópolis; Cláudio, em 
Santo Antônio de Pádua; e Cristina 

e Carlos, no Assentamento Roseli 
Nunes, em Piraí.

Os agricultores locais interessados 
em conhecer a técnica também ti-
veram a oportunidade de participar 
de treinamento para a produção das 
mudas orgânicas. “Cerca de 60 pro-
dutores passaram pela capacitação. 
Calculamos que entre 200 a 300 
pessoas das comunidades agrícolas 
locais foram benefi ciadas pelo pro-
jeto, direta e indiretamente”, afi rma 
Cristhiane.

O alto grau de ampliação da inicia-
tiva acontece porque os produtores 
benefi ciados com as estufas assumi-
ram o compromisso de abastecer os 
sistemas de produção locais com as 
mudas cultivadas em suas proprie-
dades, previamente adaptadas às 
condições de cada clima e solo. Em 
alguns casos, os produtores contam 
com a ajuda de outros agricultores 
para a produção dos insumos ne-
cessários. Este é o caso de Izabel 
Michi, de Seropédica, na Baixada 
Fluminense. Ela produz suas mudas 
usando o vermicomposto feito pelo 
agricultor Sérgio Galvão Borges, da 
mesma região, e as distribui para 25 
famílias do município.

Fotos: Nilton César dos Santos

Na propriedade de Izabel Michi, visita a campo e curso de produção de mudas, com agricultores da Bahia e estudantes em Agroecologia 
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A iniciativa de Cristhiane Amâncio 
tem se espalhado também de outras 
maneiras e de forma independente. 
Municípios vizinhos às localida-
des benefi ciadas pelo projeto têm 
comprado a ideia. Pinheiral, no Sul 
Fluminense, além de Guapimirim, 
Nova Iguaçu e Queimados, todos 
na Baixada, têm recebido técnicos 
da Embrapa para capacitação dos 
produtores locais. “A iniciativa 
ganhou uma extensão, além do 
projeto fi nanciado pela FAPERJ. A 
cada curso de capacitação nas re-
giões contempladas pela pesquisa, 
municípios vizinhos se mostravam 
interessados. Em Pinheiral, por 
exemplo, o secretário de Agricul-
tura soube da iniciativa em Piraí 
e mandou uma equipe até lá para 
conhecer o projeto e implementá-lo 
com os agricultores da região”, diz 
a pesquisadora e professora.

Cristhiane explica que a escolha 
do cultivo orgânico de mudas de 
hortaliças foi pensada de forma es-
tratégica. “Sabemos que este é um 
espaço de mercado com potencial 
e, além disso, há o lado ambiental 
de se produzir alimentos sem essa 
alta carga de insumos químicos que 
vemos hoje. Adotamos um sistema 
agroecológico de produção em que 
o agricultor tem o domínio total da 
produção. Ele aprende a manejar 
os recursos naturais olhando a 
partir do seu redor, com foco na 
produção dos seus insumos, procu-
rando diminuir a dependência das 
grandes cadeias agroalimentares de 
fornecimento de insumos. A ideia é 
que o agricultor fabrique o próprio 
substrato das mudas, a partir de 
elementos naturais”, diz.

O técnico em Agroecologia e mes-
trando em Educação Agrícola na 
UFRRJ Nilton César dos Santos, 
orientando de Cristhiane, vem 
acompanhando de perto, desde 
2013, a evolução dos agricultores 
benefi ciados pelo projeto. Os rela-
tórios de Nilton César, que também 
é agricultor, mostram que as estufas 
têm gerado não só acréscimo de 
renda, como mais autonomia a 
alguns produtores. Este é o caso 
de João Galo, do distrito de Vieira, 
localizado na zona rural de Teresó-
polis, na Região Serrana.

Em sua propriedade familiar de dois 
hectares, o agricultor construiu qua-
tro estufas, além daquela recebida 
por meio do projeto, e hoje produz 
30 espécies de mudas. Além disso, 
faz o cultivo orgânico direto de mo-
rango e outros hortifrutigranjeiros. 
“Galo se engajou tanto na iniciativa 
que hoje se tornou um produtor de 
mudas. Elas são comercializadas 
em feiras do município”, conta 
Nilton César, que ressalta que o 
agricultor é credenciado pelo Sis-
tema de Participação de Garantia, 
uma certifi cação para a produção 
de orgânicos concedida pela  Asso-
ciação de Agricultores Biológicos 
do Estado do Rio de Janeiro (Abio).

Já em Seropédica, a estufa de Izabel 
Michi passou a assumir o status de 
alternativa de renda, o que antes 
não existia para a família. “No iní-
cio, a produção de milho aparecia 
como atividade primária; e a estufa, 
secundária. Em 2014, percebemos 
que sem a estufa, ela e sua família 
estariam em situação de vulnerabili-
dade econômica”, conta Cristhiane. 

Além do potencial 
econômico, o 

cultivo orgânico 
de mudas de 

hortaliças prioriza 
a autonomia 
do produtor

Foto:  Nilton César dos Santos

Em Vieira, na zona rural de Teresópolis, 
o agricultor João Galo produz, de forma 

orgânica, cerca de 30 espécies de mudas
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Segundo a especialista da Embrapa, 
além de alface, rúcula, cenoura e 
tomate, os itens convencionais da 
horta orgânica de Izabel dividem 
espaço com mudas de folhas aromá-
ticas, condimentares e ornamentais.

As condições de clima, quente, e 
os problemas históricos de abaste-
cimento de água da região, que se 
agravaram com o desmatamento, 
os areais e a construção do Arco 
Metropolitano, levaram à agricul-
tora a repensar a sua produção. 
É o que conta Nilton César: “O 
cultivo de hortaliças no sítio de 
Izabel é realizado em um período 
mais curto, no inverno. Por isso, a 
saída vista por ela foi investir nas 
plantas ornamentais, aromáticas e 
nos temperos”, diz Nilton.

Segundo o mestrando, embora 
ainda não tenha trazido lucro, a 
modernização da produção na pro-
priedade de Izabel ajudou a fi xar 
seus descendentes à terra. “Os dois 
fi lhos do casal se formaram no Co-
légio Técnico da UFRRJ, e, hoje, 
um deles faz licenciatura em Edu-

cação no Campo. Ambos pretendem 
manter e expandir as atividades do 
sítio”, ressalta Nilton.

Em Santo Antônio de Pádua, Cláu-
dio ainda tem na atividade como 
pedreiro sua renda principal. De 
acordo com os pesquisadores, ele 
se dedica à horta orgânica apenas 
nos fi ns de semana e vende o ex-
cedente em feiras da região. Em 
Piraí, a estufa construída em uma 
área coletiva de um assentamento 
da Reforma Agrária também tem 
uma evolução lenta.

“Lá, a produção se encontra em fase 
inicial. Os agricultores necessitam 
de um auxílio maior por parte de 
programas governamentais, tanto 
para criar uma cooperativa agrícola, 
quanto para promover assessoria 
técnica ao plantio e capacitação a 
todos os agricultores do assenta-
mento”, avalia Nilton César.

Nascido em São Paulo e hoje 
morador de São Pedro da Aldeia, 
Região dos Lagos, Nilton considera 
que a agricultura familiar fl umi-
nense ainda carece de incentivo e 

organização. “Temos que colocar 
toda essa ciência de ponta, que está 
sendo produzida pelo Brasil em ins-
tituições de pesquisa, à disposição 
do povo. Temos que impulsionar 
a agricultura familiar fl uminense. 
Em cada um desses quatro perfi s 
de agricultores contemplados pelo 
projeto, percebemos o quanto pe-
quenas estratégias ou até mesmo 
tecnologias mudaram e podem 
mudar as suas vidas”, opina.

Coordenadora do projeto, Cristhia-
ne torce para que a FAPERJ conti-
nue a lançar editais com o mesmo 
perfi l do Auxílio à Inserção de No-
vas Tecnologias. “É um incentivo 
inovador e que trouxe resultados 
permanentes”, diz ela, que sonha 
agora em levar o projeto para as 
regiões Norte e Noroeste do estado. 
“Teríamos que fazer adaptações por 
causa do clima, mais quente, mas 
é uma iniciativa que promoveria 
muitas transformações nas regiões. 
Hoje, os baixos investimentos em 
agricultura fazem com que as feiras 
e supermercados locais sejam abas-
tecidos por hortaliças produzidas no 
Espírito Santo.”

Pesquisadora: Cristhiane Oliveira 
da Graça Amâncio
Instituição: Embrapa Agrobiologia 
(Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária)
Apoio: Auxílio à Inserção de Novas 
Tecnologias (ADT 1)

Foto: Arquivo Pessoal

Cristhiane Amâncio: projeto pode ser estendido às regiões Norte e Noroeste do estado
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