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Ao longo dos últimos quatro anos (2015 a 2018) fizemos um grande esforço para revitalizar a Emater. 
Desde o primeiro momento desta gestão, o foco foi pela definição e implementação de linhas estratégi-
cas visando reestruturar essa Agência para o cumprimento de sua nobre missão original: desenvolver a 
pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural (Ater) – dois ingredientes fundamentais no 
processo de inovação nas propriedades rurais de Goiás.

Com este processo, redefiniu-se o modelo de pesquisa voltando-o para o estudo aplicado capaz de gerar 
tecnologia que resolva os problemas do campo goiano. Em especial, a pesquisa se dedicou a programas 
de melhoramento genético e à validação de ativos tecnológicos e tecnologias (produtos e práticas) de-
senvolvidos por instituições como Embrapa, universidades e institutos de pesquisa nacionais e internacio-
nais. A Emater também se dedicou à produção de sementes, direcionada principalmente para pequenos 
e médios empreendedores rurais.

Implementou-se também um novo modelo de assistência técnica e extensão rural sistemático e contínuo: 
a Rede de Inovação Rural (RIR). O modelo é baseado em parcerias público-privadas que buscam ampliar 
o acesso a assistência técnica com vistas a, em um horizonte de 3 a 4 anos, emancipar pequenos produ-
tores. A metodologia tem como objetivo incrementar a produção sustentável e aumentar a renda e a quali-
dade de vida das famílias no campo.

Orientada e impulsionada por esses pilares, a nova Emater se consolida hoje como a Agência de Inovação 
Rural do Estado de Goiás. Assumimos a responsabilidade de realizar a gestão de um processo eficaz e 
eficiente de geração de tecnologia, de assistência técnica e extensão rural, por meio da organização do 
conhecimento e da informação estratégica, incorporando ferramentas advindas das novas tecnologias 
da quarta Revolução Industrial, além da coordenação e capacitação contínua dos técnicos da Rede de 
Inovação Rural.  

Nesse relatório, referente ao ano de 2018, apresentamos os resultados alcançados nas áreas de pesquisa 
aplicada e de Ater, além dos avanços na área administrativa, com ênfase no mapeamento completo dos 
processos da Agência possibilitando o início de uma grande reorganização e a otimização de nossa atu-
ação. O lançamento do Atlas Agropecuário, onde são organizadas as principais informações relacionadas 
ao campo de todos municípios goianos, coloca a Emater no patamar de provedora de informações para 
construção de políticas públicas.

Além disso, lançamos uma nova página na internet, de acesso fácil, intuitivo e com conteúdo robusto, 
contemplando indicadores de eficiência e eficácia do trabalho desenvolvido pela Agência. Encontra-se 
também em construção um aplicativo para dispositivos móveis que aumentará a eficiência do trabalho de 
Ater, além de proporcionar a criação de uma base de dados estratégicos para o enfrentamento dos prob-
lemas de pesquisa e de acesso às soluções para o campo.

Esperamos que a Emater continue se fortalecendo como a Agência de Inovação Rural de Goiás, a partir 
deste novo modelo institucional ágil e eficaz no enfrentamento dos desafios encontrados pelos produ-
tores rurais.

Boa leitura, 

Pedro Arraes 
Presidente da Emater

RELATÓRIO 2018 APRESENTAÇÃO



4

EXPEDIENTE

José Eliton de Figueirêdo Junior  
Governador de Goiás 

Tito Souza do Amaral 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação

Pedro Antonio Arraes Pereira  
Presidente da Emater

Breno Celso de Moura Barbosa 
Diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural

Maria José Del Peloso 
Diretora de Pesquisa Agropecuária 

Enéas Vieira Pinto 
Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças 

COMITÊ DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES - Emater 

Gilmara Roberto 
Presidente e Editora-chefe

Breno Celso de Moura Barbosa 
Maria José Del Peloso 

Editores Executivos

Luiz César Gandolfi 
Cláudia Barbosa Pimenta 

Editores Assistentes

Antelmo Teixeira Alves 
Alessandra Cartafina Vaz da Costa Barbosa 

Relatores

PRODUÇÃO

Gerência de Comunicação para Inovação 
Edição e Textos : Gilmara Roberto Moreira – MTB 3287/GO 

Projeto Gráfico: 
Diagramação: Gilmara Roberto e Pedro Gabriel A. Ferreira 

Tiragem: 2 mil exemplares 

Os dados deste relatório são relacionados às atividades realizadas entre dezembro de 2017 outubro de 2018.

“Agência de Inovação Rural”



5

RELATÓRIO 2018 SUMÁRIO

Principais Conquistas - Eixo Estruturante ___________________________6

Principais Conquistas - Eixo de
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária ____________________________11

Principais Conquistas - Eixo dos
Instrumentos para Inovação ________________________________________13

Rede de Inovação Rural ____________________________________________16

Áreas de Atuação __________________________________________________25

ComunicaçãoTécnico-Científica e Divulgação _______________________47

Gestão, Finanças, e Apoio Jurídico __________________________________51

Parcerias __________________________________________________________57



6

Em 2018, a Emater concluiu importantes 
obras que têm como objetivo proporcionar 
o desenvolvimento de tecnologia aplicada 
para o setor agropecuário e melhorar o 
atendimento ao produtor rural. 
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Eixo Estruturante
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PRINCIPAIS CONQUISTAS EIXO ESTRUTURANTE

Com quatro novas unidades de pesquisa e uma agroindústria de alimentos, o 
Novo Complexo de laboratórios fortalece o investimento em desenvolvimento de 
tecnologia para solucionar problemas enfrentados pelos produtos rurais goianos. O 
complexo é o primeiro do setor público do Estado destinado à área da agropecuária. 

Complexo de Laboratórios

01. FITOPATOLOGIA / SEMENTES 
02. CULTURA DE TECIDOS / BIOFÁBRICA / BIOTECNOLOGIA
03. SOLOS E RESÍDUOS
04. ENTOMOLOGIA / CONTROLE BIOLÓGICO 
05. AGROINDÚSTRIA

Assinatura de convênio com 
Embrapa para aquisição de 

equipamentos de laboratório por 
meio de emenda parlamentar.
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PRINCIPAIS CONQUISTAS EIXO ESTRUTURANTE

Com 60% das obras concluídas, o Centro de Treinamento  da Emater passa por 
reestruturação. O objetivo é melhorar a estrutura destinada para capacitação das 
equipes técnicas e de pesquisa da Agência e de outras parcerias públicas e privadas.

Centro de Treinamento

01. AUDITÓRIO
02. BIBLIOTECA
03. SALAS DIDÁTICAS
04. DORMITÓRIOS
05. REFEITÓRIO
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PRINCIPAIS CONQUISTAS EIXO ESTRUTURANTE

Retomada das obras da Nova Sede da 
Emater, com previsão para finalização no 

segundo semestre de 2019.

Nova Sede 

Finalização da obra do  galpão para  
instalação da Usina de Beneficiamento 

de Sementes (UBS). Equipamentos para 
início das atividades da usina já estão 

sendo fabricados.

UBS 

Revitalização da unidade de pesquisa 
localizada na Estação Experimental de 

Anápolis, com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás 

(Fapeg).

Unidade de Piscicultura  
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PRINCIPAIS CONQUISTAS EIXO ESTRUTURANTE

Em 2018, muitos equipamentos e materiais foram adquiridos com o objetivo de 
modernizar e melhorar o atendimento ao produtor rural. 

Aquisições

21 VEÍCULOS 80 MINI-COMPUTADORES 80 NO-BREAKS

20 PROJETORES MULTIMÍDIA 50 SCANNERS DE MESA 30 ROTEADORES WI-FI

Licença corporativa de software (TeamViewer) 
para acesso remoto e suporte técnico a 
computadores

Contratação de serviço de outsourcing de 
impressão, que prevê o fornecimento de 

impressoras multifuncionais com tecnologia 
laser.
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O ano também foi de consolidação dos 
modelos de pesquisa aplicada e do 
serviço de assistência técnica e extensão 
rural. 

PRINCIPAIS
CONQUISTAS

C
liz

ei
de

 R
ez

en
de

 O
liv

ei
ra

 C
ur

ad
o

PRINCIPAIS CONQUISTAS
Eixo de Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária
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PRINCIPAIS CONQUISTAS EIXO DE ATER E PESQUISA

Firmado acordo para incremento dos 
projetos de pesquisa agropecuária (2018-
2023) na ordem de R$ 5 milhões para 
investimento, custeio e bolsas.

Convênio com Fapeg 

Firmado convênio que destina recursos 
federais na ordem de R$ 1,6 milhões para 
investimento em assistência técnica e 
extensão rural.  

Convênio com Anater 

A partir da proposta apresentada mundialmente 
pela Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Emater, em parceria com o Governo de Goiás, 
desenvolveu ações com o objetivo de tornar o 
município de Alto Paraíso de Goiás um modelo 
estadual de Desenvolvimento Sustentável.  

Principais ações realizadas em 2018:

• Capacitação dos técnicos para uso de GPS.

• Realização de diagnóstico em propriedades 
rurais.

• Levantamento e confecção de mapas da 
Comunidade Sertão;

• Palestras sobre alimentação estratégica de 
ruminantes, amostragem de solo e utilização de 
adubos e corretivos em pastagem.

• Implantação de Unidades Demonstrativas de 
variedades melhoradas de mandioca

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODSs)
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Além da infraestrutura e dos novos modelos 
estratégicos, em 2018, a Emater investiu 
no desenvolvimento de ferramentas que 
promovam e inovação no meio rural.

PRINCIPAIS
CONQUISTAS

EIXO DOS INSTRUMENTOS PARA INOVAÇÃO
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EIXO DOS INSTRUMENTOS 
PARA INOVAÇÃO
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PRINCIPAIS CONQUISTAS INSTRUMENTOS PARA INOVAÇÃO

Foi realizada a implantação do WebAgritec 
em parceria com a Embrapa. Esse sistema tem 
como objetivo auxiliar extensionistas e agentes 
de desenvolvimento na tomada de decisão 
estratégica nos setores de soja, milho, arroz, feijão 
e trigo.

Sistemas informatizados

Por meio de parceria com a Embrapa, foi realizada 
a informatização do acervo da biblioteca, que 
conta com mais de 20 mil títulos relacionados ao 
setor agropecuário. 

Informatização da Biblioteca 

Foi realizada a readequação dos processos administrativos da Emater através da 
implementação do Projeto de Gestão por Processos, em parceria com a Segplan. 
Os trabalhos levaram à elaboração da Cadeia de Valor da Agência, que tem como 
objetivo estruturar as atividades da instituição a fim de atingir a máxima eficiência. 

Gestão por Processos

CADEIA DE VALOR DA EMATERCADEIA DE VALOR DA EMATER

GERIR GOVERNANÇA
CORPORATIVA

GERIR BENS, 
PRODUTOS E

SERVIÇOS

GERIR 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO
GERIR 

PESSOAL

GERIR 
ATIVIDADES

ADMINISTRATIVAS
E LOGÍSTICA

GERIR ORÇAMENTO,
RECURSOS FINANCEIROS

E CONTABILIDADE
GERIR COMUNICAÇÃO
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PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVELDO ESTADO DE GOIÁS

VISÃOMISSÃO

Contribuir para o 
desenvolvimento 

rural sustentável da 
inovação, 

proporcionando o 
aumento da renda e da 

qualidade de vida
 no campo.

Se consolidar como a 
Agência de Inovação 
Rural de referência 

nacional em pesquisa 
agropecuária, 

assistência técnica
 e extensão rural



15

PRINCIPAIS CONQUISTAS INSTRUMENTOS PARA INOVAÇÃO

Seguindo a tendência da modernização, 
intuitividade e transparência, a Emater 

lançou novo site que busca fornecer 
ao produtor rural e a toda a sociedade 

acesso facilitado a informações técnicas 
e institucionais envolvendo o setor 

agropecuário do Estado.

Lançamento do novo site

Desenvolvimento de APPs

Com o objetivo de premiar servidores 
e promover a renovação da equipe 

profissional, o Programa de Demissão 
Voluntária (PDV) foi oficialmente 
implantado em agosto de 2018. 

Implementação do PDV

A Agência desenvolveu dois aplicativos 
que estarão à disposição de técnicos e 

produtores, facilitando o agendamento de 
atendimentos com o objetivo de otimizar   o 

serviço de assistência técnica.
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Com o objetivo de promover assistência 
técnica de maneira continuada e eficiente, a 
Emater desenvolve a metodologia da Rede 
de Inovação Rural. Por meio de parcerias 
com instituições públicas e privadas, uma 
rede multidisciplinar de profissionais atua 
para a melhoria da qualidade de vida e da 
renda no campo. 

PRINCIPAIS
CONQUISTAS
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RURAL
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO DE LEITE

MUNICÍPIOS: Caçu (2 grupos), 
Gouvelândia, Inaciolândia, Itarumã, 

Lagoa Santa, Paranaiguara e 
Quirinópolis

Regional Rio Paranaíba

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Diagnóstico da atividade rural dos beneficiários e 
mapeamento da propriedade rural.

• Planejamento da atividade rural.

• Orientações técnicas para a reforma, 
recuperação e manejo das pastagens.

• Implantação de pastejo rotacionado, com 
demarcação da área e divisão dos piquetes.

• Orientações técnicas de manejo sanitário 
do rebanho bovino conforme calendário de 
vacinação.

• Orientação do controle estratégico de endo e 
ectoparasitas como verminoses, carrapatos e 
moscas.

• Acompanhamento do controle reprodutivo do 
rebanho e realização do toque gestacional para 
diagnóstico prenhez das matrizes bovinas.

• Manejo alimentar e de pragas e doenças.

• Manejo de pragas e doenças de lavouras de 
culturas variadas.

• Incentivo à integração da cultura do eucalipto. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Melhoria na alimentação das matrizes em 
lactação, com manejo adequado das pastagens 
e introdução de casca de soja e ração 
concentrada na dieta.

• Melhoramento genético com o uso da 
inseminação artificial.

• Gestão da atividade.

• Controle produtivo e reprodutivo.

• Manejo reprodutivo das matrizes;

• Aumento de 100% da produção mensal de 
leite, que inicialmente era de 4.500 litros 
mensais e aumentou para 9.000 litros de 
leite mensal.

• Receita líquida mensal de R$5.250,00.
• Piquetes irrigados com adubação de manu-

tenção e nitrogenada.

CASO DE SUCESSO 
Joaquim Leal
Propriedade 
São Gerônimo
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Beneficiários: 132 produtores
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO DE LEITE

Ceres

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Realização de triagem e diagnóstico das 
propriedades.

• Manejo alimentar do gado.

• Implementação de práticas gerais de manejo de 
gado leiteiro.

• Interpretação de análise de solo e 
recomendação de calagem e adubação para 
melhoria da pastagem.

• Identificação de problemas relacionados a boas 
práticas na ordenha manual e mecânica.

• Orientação ao produtor para a formação 
piquetes.

• Auxílio aos produtores na melhoria da genética 
do gado, principalmente na escolha de 
reprodutores que possuam qualidade leiteira. 

• Elaboração de projeto de financiamento para 
realizar melhorias no curral, recuperação de 
pastagem, cercas, aquisição de 20 matrizes 
leiteiras.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Melhoria da sanidade.

• Melhoria da genética animal com uso de 
inseminação artificial.

• Melhoria da nutrição através da recuperação e 
formação de pastagens, implantação de pastejo 
rotacionado, uso de concentrado e volumoso no 
período da seca.

• Melhoria do preço em função da qualidade do 
leite: o preço de R$ 1,05 aumentou para R$ 1,15. 
(com a compra da ordenha, transferidor, tanque 
de resfriamento).

• Manejo reprodutivo das matrizes.

• Aumento de 150 l para 340 l de leite por 
dia, com os mesmos animais. 

• Com a aquisição de mais 20 animais, a 
produção saltou para 550 l de leite por 
dia. 

CASO DE SUCESSO 
Cleber Alves de Melo

10
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO DE LEITE

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Diagnóstico das 36 propriedades da 
comunidade.

• Realização de levantamento patrimonial em 
cada propriedade.

• Planejamento das atividades, de acordo com 
a realidade e expectativa para o futuro de cada 
produtor. 

• Aumento da produção de forragem.

• Formação de canavial, reforma e recuperação 
de pastagens, piquetes rotacionados e uso de 
inseminação artificial.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio na produção de leite de 5 litros 
/ vaca / dia para 12 litros /vaca/dia.

• Aumento na produção de leite de 20 litros /dia 
para 80 litros /dia.

• Reforma e recuperação de pastagens. 

• Instalação de piquetes rotacionados.

• Realização de processo reprodutivo com 

inseminação artificial em oito propriedades.

Jataí
‘

Porangatu

11
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

15
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Implantação de projeto de pastejo rotacionado e 
irrigação.

• Elaboração de projeto para aquisição de 
matrizes bovinas, formação de pastagem e 
pastejo rotacionado.

• Implantação de Unidade Demonstrativa de milho 
forrageiro Emgopa 501.

• Elaboração de projeto de preservação e 
recuperação de nascentes na microbacia do 
Ribeirão Amargoso.

• Construção de terraços de base média em áreas 
de pastagens degradadas.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio da capacidade de suporte das 
pastagens em 25%.

• Aumento do rebanho bovino em 25%.

• Aumento médio da produtividade de leite em 
15%.

• 482 ha de área de pastagem assistida.

• 1.152 cabeças de gado em rebanho assistido.
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO DE LEITE

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Implantação de Unidade Demonstrativa de 
capim-açu.

• Inicio de implantação de Unidade Demonstrativa 
de produção de leite a pasto, em parceria com a 
Embrapa Gado de Leite.

• Manejo sanitário (controle de carrapatos).

• Manejo alimentar (produção de leite em regime 
de pasto).

• Orientação em legislação ambiental, 
licenciamento ambiental, orientação em outorga 
de água e recuperação de áreas degradadas. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento da capacidade de suporte da 
pastagem. 

• Melhoria da alimentação do rebanho.

• Aumento do rebanho bovino.

• Aumento da produtividade de leite.

• 237 ha de área de pastagem assistida. 

• 350 cabeças de gado em rebanho assistido.

• Manejo reprodutivo das matrizes.

Nova Veneza

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação e seleção de propriedades com 
baixa produtividade no município. 

• Diagnóstico das 13 propriedades com maior 
necessidade de assistência técnica. 

• Excursão técnica sobre pastejo rotacionado. 

• Planejamento familiar da propriedade. 

• Análise do solo para recuperação e manejo de 
pastagem/lavoura. 

• Elaboração e implantação de projetos de pastejo 
rotacionado. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio da produtividade leiteira das 
13 famílias selecionadas em 15%. 

• Aumento médio da renda das famílias em 20%. 

• Organização orçamentária das propriedades 
(controle de receitas e despesas). 

• Melhoria das condições de alimentação do 
rebanho bovino leiteiro. 

• Melhoria da sanidade do rebanho bovino 
leiteiro. 

Pires do Rio

13
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

10
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO DE LEITE

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação de 15 propriedades com baixa 
produção.

• Diagnóstico de 15 propriedades com 
necessidade de assistência técnica intensiva

• Planejamento do manejo das pastagens 
envolvendo recuperação e/ou reforma, uso 
de piquetes rotacionados com adubação 
de manutenção e produção, fosfatagem e 
adubação.

• Dia de campo sobre piquetes e recuperação de 
pasto com feijão guandu

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio da produtividade das 15 
propriedades em 23,46%.

• Aumento médio da renda familiar em torno de 
30%.

• Aquisição de 39 matrizes.

• Aquisição de tanques para resfriamento de 
leite. 

• Melhoramento zootécnico com embriões, com 
o nascimento das primeiras bezerras.

• Controle de carrapatos. 

São Luiz de Montes Belos

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação de propriedades com baixa 
produtividade.

• Diagnóstico das propriedades.

• Planejamento do manejo de pastagem e 
suplementação.

• Controle zootécnico.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio da produtividade em 20%.

• Aquisição de novos animais.

• Construção e adequação de instalações na 
propriedade.

• Investimento para a aquisição de matrizes.

Trindade

07
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

15
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL HORTALIÇAS 

 Comunidade Ribeirão dos Paulas

Cachoeira Alta

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Diagnósticos da atividade rural dos beneficiários 
e mapeamento da propriedade rural com 
alocações das áreas de pastagens, reservas, 
benfeitorias e outras.

• Planejamento anual da atividade rural.

• Manejo de pragas e doenças de lavouras de 
culturas variadas.

• Apoio e incentivo à comercialização de produtos 
da agricultura familiar para o Pnae.

• Manejo de pragas e doenças de hortaliças.

• Correção de solo e adubação de canteiros para 
hortaliças variadas.

• Orientação e acompanhamento na produção de 
hortaliças em hidroponia.

• Aumento de 25% da produção anual de 
hortaliças, que inicialmente produzia 60.000 
unidades de hortaliças e passou para 
75.000 unidades.

• Renda líquida mensal de R$ 6.800,00.
• Aquisição de um veículo para escoamento 

da produção.

CASOS DE SUCESSO

Lindomar Freitas da Silva

• Aumento de 49% na produção anual de 
hortaliças, que inicialmente era de 18.000 
unidades de hortaliças e passou para 
26.800 unidades.

• Renda líquida mensal de R$ 1.007,00.

Ilton Ferreira de Sousa

• Aumento de 44,6% da produção anual de 
hortaliças, que inicialmente era de 10.800 
unidades produzidas e passou para 19.500 
unidades de hortaliças.

• Renda líquida de R$ 1.100,00.

Nilson Gomes da Silva

07
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO MISTA

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação de propriedades com baixa 
produtividade.

• Mapeamento das propriedades. 

• Diagnóstico e planejamento das 15 
propriedades com maior necessidade de 
assistência técnica. 

• Excursão em Vila Propício (GO) em lavoura de 
abacaxi, para implantação em Goianésia.

• Implantação de Unidade Demonstrativa de 
piquete rotacionado.

• Excursões nos municípios de Brasilândia (DF) e 
Catalão (GO), para implantação das culturas de 
morango e alho. 

• Implantação de 4,5 ha da cultura de milho AL 
Bandeirante.

• Uso de pastejo rotacionado.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio da renda das famílias em 6,15% 
(até julho/18).

• Início de produção de morango.

• Início de produção de alho e cebola.

• Implantação da cultura da banana.

• Início de produção de cenoura

15
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

Hidrolândia

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Orientações na área de gestão da propriedade.

• Orientações na área de sanidade animal 
(controle da mastite, carrapato e vacinação).

• Orientações na área de alimentação animal (uso 
de silagem, concentrado, minerais, pastagens).

• Orientações na área de melhoramento animal.

• Orientações para formação da pastagem 
com grama tifton, construção de piquetes 
rotacionados e manejo.

• Orientações na condução e comercialização das 
lavouras de abacaxi e pimenta.

• Adequação do espaço do bezerreiro para 
modelo argentino.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Melhoria na capacidade de suporte das 
pastagens.

• Ampliação da comercialização dos produtos 
para o Pnae.

• Incremento da produção e comercialização de 
produtos artesanais.

Goianésia

10
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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REDE DE INOVAÇÃO RURAL PRODUÇÃO MISTA

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Melhoramento de pastagens.

• Melhoramento genético do rebanho leiteiro via 
inseminação artificial em três propriedades.

• Introdução de criação de aves caipira em duas 
propriedades.

• Produção de milho verde irrigado em uma 
propriedade.

• Planejamento e manejo de pastagens em 15 
propriedades, com implantação de sistema 
rotacionado em seis propriedades, sendo uma 
com irrigação.

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio de produtividade de leite em 
16% entre as 27 famílias selecionadas.

• Incremento da produção de soja em sete 
propriedade da com índice produtivo de 3.347 
Kg/ha, superior à média da região em cerca de 

10%. 

Santa Helena

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação de propriedades com baixa 
produtividade.

• Diagnóstico das 13 propriedades com maior 
necessidade de assistência técnica para 
produção de hortaliças e frutas.

• Planejamento do manejo da produção para 
comercialização no Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA).

RESULTADOS ALCANÇADOS 

• Aumento médio da produtividade das 13 
famílias selecionadas em 15%.

• Aumento médio da renda das famílias em 20%. 

• Organização orçamentária das propriedades.

• Comercialização em feiras livres.

• Aumento da área plantada e das variedades 
das hortaliças.

Serranópolis

13
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

95
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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Com atuação nos diversos ramos do setor rural, o atendimento técnico e o desenvolvimento da pesquisa 
aplicada realizado pela Emater podem ser distribuídos em quatro grandes eixos: Agricultura, Pecuária, Gestão 
e Sustentabilidades e Desenvolvimento e Organização Social. Além dos números absolutos de atendimentos 
contabilizados a seguir, apresentam-se ainda ações de destaque em cada uma das áreas mencionadas.

PRINCIPAIS
CONQUISTAS

EVOLUÇÃO DE ATENDIMENTOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO
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ÁREA DE ATUAÇÃO NÚMERO DE ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS DIRETO AO PRODUTOR

32.326
ATENDIMENTOS NO 

MUNICÍPIO

51.779
PROPRIEDADES 

RURAIS

16.073
ATENDIMENTOS EM 

EVENTOS

ATENDIMENTOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO

2.517
GESTÃO 

AMBIENTAL

2.930
ASSOCIATIVISMO

1.194
EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

686
AGROECOLOGIA

ATENDIMENTOS DIVERSOS

637
MICROBACIAS 

HIDROGRÁFICAS

4.243
ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO

6.781
POLÍTICAS  
PÚBLICAS

Números relativos ao período de 1º de dezembro de 2017 a 30 de outubro de 2018.
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ÁREA DE ATUAÇÃO NÚMERO DE ATENDIMENTOS

ATENDIMENTOS POR ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

PECUÁRIA: 41.641 atendimentos

10.711
BOVINO DE  

CORTE

29.238
BOVINO DE  

LEITE

1.126
SUINOCULTURA

566
OVINO- 

CULTURA

972
PISCICULTURA

2.593
AVICULTURA

619
APICULTURA

AGRICULTURA: 23.288 atendimentos

12.867
MILHO

6.072
PASTAGENS

2.007
BANANA

1.997
MANDIOCA

855
MARACUJÁ

1.772
SOJA

434
ARROZ

329
MELANCIA

4.204
OUTRAS 

OLERÍCOLAS

117
SORGO

1.546
OUTRAS  

CULTURAS

1.088
OUTRAS 

FRUTEIRAS

PEQUENOS ANIMAIS: 4.184 atendimentos
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA 

FRUTICULTURA

Implantação de UD de Mamão Formosa Anão

MUNICÍPIO: Formosa 
PARCERIA: Embrapa (CPAC) e Horizonte/Heringer 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

• Apresentação de técnicas mais eficientes de 
cultivo do Mamão Formosa Anão (Tainung 1) a 
produtores da região.

• Implantação da UD em 31 de setembro de 2018.

MUNICÍPIO: Sanclerlândia  
BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 8 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

• Identificação de produtores interessados em 
fruticultura.

• Distribuição das mudas de diversas espécies 
para as partes interessadas em parceria com 
fábrica local de polpa de frutas

Produção de polpa de fruta

MUNICÍPIO: Americano do Brasil 
BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 3 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Análise de variedade mais viável para 
implantação na região.

• Compra de mudas e definição de método de 
semeadura, conforme interesse do produtor.  

• Implantação de baixo custo.

Cultura do Maracujá
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA 

FRUTICULTURA

Cultura da Banana

MUNICÍPIO: Minaçu 
BENEFICIÁRIOS: 15 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Implantação de variedade de banana maçã 
tolerante ao mal do Panamá com boa aceitação 
comercial e outras variedades para frituras e 
doces.

• Aumento da produção e produtividade em torno 
de 15% e de renda familiar em 20%.

• Identificação de mercado para garantia de 
compra pelo PNAE e em feiras.

MUNICÍPIO: Uruana 
BENEFICIÁRIOS: 142 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Aumento da densidade de plantas por hectare. 

• Aumento do número de colheitas, produtividade 
e qualidade.

• Identificação da necessidade de realizar 
irrigação na cultura da bananeira.

Cultura da Banana

MUNICÍPIO: Uruana 
BENEFICIÁRIOS: 102 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Aumento médio da produtividade de 40 
toneladas para 50 toneladas,

• Migração de 95% dos produtores para sistema 
de irrigação por gotejamento.

• Reativação da Associação dos Produtores de 
Melancia de Uruana e Região.

Cultura da Melancia 
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA 

FRUTICULTURA

PESQUISA EM FRUTICULTURA

• Coleção de variedades de tangerinas e tangores

• Coleção de variedades de porta-enxertos.

• Avaliação de variedades de tangerinas.

• Avaliação de variedades de laranjas.

• Avaliação de variedades de porta-enxertos de 
laranjas.

• Avaliações físicas e químicas das variedades de 
tangerinas.

• Manutenção de plantas matrizes de citros.

• Avaliações físicas e químicas das variedades de 
laranjas.

• Teste de aceitação comercial das variedades de 
tangerinas.

• Avaliação de variedades de porta-enxertos de 
tangerinas.

• Avaliação do porta-enxerto Xien na tangerina 
Ponkan IAC.

• Avaliação do porta-enxerto Xien no limão Tahiti  
IAC 5.

• Avaliação do porta-enxerto Xien na laranja Pera  
IAC.

• Avaliação do porta-enxerto Xien no tangor 
Murcott.

• Avaliação das variedades  de caqui.

• Controle da broca e polinização artificial na 
atemóia.

• Levantamento de fitonematoides em fruteiras de 
importância econômica para o estado de Goiás- 
IFGoiano-Campus Urutaí.

• Manutenção da Coleção de Trabalho de pequi 
no Campo Experimental Nativas do Cerrado.

• Caracterização da 1200 acessos de Pequi.

• Avaliação de progênies de Pequi sem espinho.

• Instalação e condução de 4 campos 
demonstrativos da cultura da banana.

• Avaliação de métodos de enxertia de fruta pão.

• Distribuição espacial dos viveiros de produção 
de mudas de tomate e das áreas cultivadas com 
tomate de mesa no estado de Goiás: diagnóstico 
técnico de situação com foco na aplicação de 
defensivos agrícolas.
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA

OLERICULTURA

CULTIVO DE HORTALIÇAS

MUNICÍPIO:     Itaberaí – Comunidade Cachoeira 
BENEFICIÁRIOS:  18 famílias  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Elaboração de 18 projetos com objetivo de 
produção de hortaliças para comercialização em 
feiras livres da cidade.

• Aumento médio da produtividade das 18 famílias 
em 50%.

• Aumento médio da renda das famílias em 50%.

MUNICÍPIO: Rio Verde 
BENEFICIÁRIOS: 150 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Divulgação do Programa de Reestruturação do 
Cinturão Verde.

• Identificação de 150 produtores com perfil para a 
cafeicultura (3 ha/produtor),

• Parceria com a Prefeitura para doação de mudas 
e insumos para a implantação da cultura de café.

HORTIFRUTIS
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OLERICULTURA

PESQUISA EM OLERICULTURA

• Avaliação de Híbridos Experimentais de 
melão tipo Cantalupe e Gália.

• Estudo de adaptabilidade e estabilidade 
de linhagens promissoras de feijão vagem 
de crescimento indeterminado visando o 
lançamento de cultivares, em parceria com a 
UEG.

• Cruzamentos em feijão vagem arbustivo para a 
geração de variabilidade.

• Multiplicação de sementes de feijão comum 
trepador.

• Avaliação de linhagens de pimentas Calabreza e 
Jalapeño.

• Manutenção do BAG de pimentas.

• Avaliação e seleção de linhagens de abóbora 
verde sob cultivo orgânico.

• Campo de seleção de abóbora Goianinha. 

• Campo de seleção de pimenta de cheiro.

• Campo de autofecundação com as abóboras 
Goianinhas selecionadas.

• Avanço de geração de linhagens de abóboras 
tipo Maranhão.

• Identificação, catalogação e perpetuação de 
plantas medicinais do horto, em parceria com a 
Faculdade Araguaia.

• Multiplicação de 15 espécies de plantas 
medicinais.

• Coleta e preparo de 8 espécies de plantas 
medicinais para registro no herbário da UFG.

• Implantação de unidade de observação de 
cultivares de gergelim.

• Estudos sobre vants e técnicas de visão 
computacional no diagnóstico de doenças na 
cultura do tomate.

ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA 
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA 

OUTRAS CULTURAS

Cultura do Milho

DESTAQUE DE ATUAÇÃO: Cultura da Milho 
MUNICÍPIO: Uruana 
BENEFICIÁRIOS:  12 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Auxilio na identificação de pragas e doenças.

• Auxilio na elaboração de práticas de manejo da 
cultura do milho.

• Interpretação de análise de solo e 
recomendação de calagem e adubação.

• Práticas de conservação do solo.

MUNICÍPIO: Minaçu 
BENEFICIÁRIOS: 30 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Plantio das variedades IAC 12 e 14 para 
produção de farinha e polvilho.

• Aumento da produção e produtividade da 
cultura em cerca de 15% .

• Aumento médio da renda familiar em 20%.

Cultura da Mandioca

MUNICÍPIO: Aurilândia 
BENEFICIÁRIOS: 12 produtores 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Aquisição de máquina e implementos e 
expansão da agroindústria.

• Aumento médio da produtividade da cultura da 
guariroba em 15%.

• Aumento médio da renda das famílias envolvidas 
em 40%. 

Cultura e Processamento da Guariroba
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA AGRICULTURA 

OUTRAS CULTURAS

Cana-de-açúcar

MUNICÍPIO: Posse - Comunidade Barbosilândia 
BENEFICIÁRIOS DIRETOS: 13 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Promoção de curso de produção de cachaça de 
alambique.

• Introdução de novas variedades de cana-de-
açúcar e de Unidade Demonstrativa.

• Aumento geral da área plantada do canavial.

• Aquisição de aparelhos como como termômetro, 
alcoômetro e sacarímetro

PESQUISA EM GRÃOS E OUTRAS CULTURAS

• Seleção de populações de acesso do Banco 
de germoplasma visando o melhoramento da 
cultura.

• Avaliação de densidade populacional x 
espaçamento para milho Emgopa 501.

• Seleção em campo de linhagem de milho EGO 
18.

• Multiplicação e avaliação de 20 acessos de 
sorgo.

• Avaliação de 15 acessos de milheto.

• Avaliação de VCU do milho AL Bandeirante.

• Avaliação da eficiência de herbicidas aplicados 
em pré-emergência no manejo de plantas 
daninhas na cultura do milho safrinha.

• Avaliação de Ativos Tecnológicos 2017/2018 - 
Linhagens Promissoras de Arroz de terra altas, 
parceria Emater/Embrapa.

• Avaliação de Ativos Tecnológicos 2017/2018 
- Linhagens Promissoras de Arroz irrigado, 
parceria Emater/Embrapa.

• Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso 
(VCUs)2017/2018, visando obtenção de 
cultivares de arroz de terras altas.

• Avaliação de Ativos Tecnológicos - linhagens 
promissoras de feijão parceria Emater/Embrapa 
2017/2018.

• Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs), 
visando obtenção de cultivares de feijão, 
parceria Emater/Embrapa.

• Avaliação de linhas de progênies visando à 
obtenção de linhagens.

• Avaliação de linhagens superiores visando 
à obtenção de cultivares convencionais 
e transgênicas nas Estações e Campos 
Experimentais da Emater.

• Avaliação de Ensaios de Valor Cultivo e Uso 
(VCUs), visando observar o comportamento 
dos materiais de soja nas principais regiões do 
Estado de Goiás, parceria Emater/CTPA.

• Renovação das sementes do banco de 
germoplasma.

• Avaliação de Distinguibilidade, Homogenidade 
e Estabilidade (DHE), dos materiais promissores 
de soja.

• Registro de 03 cultivares de soja transgênicas.

• Avaliação em casa de vegetação de resistência 
as principais doenças da soja em 17 acessos.

• Estudo sobre o uso do Ascophilum nodosum na 
indução de resistência de doenças fúngicas em 
Soja, em parceria com a Faculdade Araguaia;

• Avaliação de fungicidas para o controle das 
doenças da soja, a campo, safra 2017-2018.

• Avaliação de pontas de pulverização e local de 
deposição no controle da mosca branca em soja.
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Estação Experimental

Campo Experimental

Unidade Experimental

Unidade Demostrativa - Validação Participativa

UTR do Sistema ILPF  

PESQUISA AGROPECUÁRIA 
PARA INOVAÇÃO RURAL 

Estação Experimental de Porangatu
(Banana, abacaxi, uva, maracujá, pastagens  tropicais , caupi, 
arroz,  sorgo, feijão comum, soja, mandioca e melão.
Validação Participativa (milho, sorgo, caupi, arroz)

Validação Participativa
(Águas Lindas)
-Mandioca

Estação Experimental de Anápolis
(Laranja, tangerina, figo, caqui, atemóia, banana, pimenta, 
abóbora, feijão-vagem, gergelim, arroz,  milho, feijão 
comum, soja, pequi, mel. e produção de sementes.

Estação Experimental Nativas do Cerrado
(Bromélias e orquídeas, pequi,  micropropagação de aba-
caxi e banana, milho, milheto, soja, feijão comum, plantas 
medicinais, pimenta, produção de mudas.

Estação Experimental de Inovação Rural 
Santa Vitória (Araçu)
(Suínos, aves, bovinos, arroz, milho, soja, 
banana e produção  e beneficiamento de 
sementes).

IPF – 3,0 ha

Validação Participativa
(Mineiros)
-Milho, sorgo

Campo Experimental de Luiz Alves 
do Araguaia
(Arroz, soja, melão e girassol)

Campo Experimental de 
Rio Verde
-Milho, soja, mandioca e 
feijão comum

Unidade Experimental de 
Jataí
-Milho, soja.

Validação Participativa
(Catalão)
-Forrageiras Tropicais

IPF
(Quirinópolis)
3,0 ha

ILPF
(Nova Crixás)
30,0 ha

IPF
(Porangatu)
10,0 ha

Validação Participativa
(Morrinhos)
-Forrageiras Tropicais

ILPF
(Varjão)
21,0 ha

Validação Participativa  (Goiânia) - Arroz

Validação Participativa
(Flores de Goiás)
-Arroz

Unidade Experimental
Validação Participativa
(Alvorada do Norte)
-Uva
-Maracujá

ILPF
(Posse)
2,0 ha
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PRODUÇÃO DE SEMENTES

Em 2018, foram conduzidos 200 ha de campos de sementes de milho e disponibilizou ao 

produtor 14.082 sacos de sementes desse produto ao agricultor goiano.• 
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA PECUÁRIA 

BOVINOCULTURA DE LEITE

Caldazinha

BENEFICIÁRIOS: 11 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

• Elaboração de projeto de investimentos para 
aquisição de matrizes bovinas.•

• Instalação de curvas de nível e bacias de 
contenção.

• Melhoria da alimentação do rebanho.

• Controle dos custos das atividades rurais.

BENEFICIÁRIOS: 12 produtores 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

• Plantio capim híbrido Panicum maximmun cultivar 
Zuri, capim híbrido Panicum maximun cultivar 
Quênia, capim Brachiaria brizantha, a produção 
de leite.

• Conservação de solo, demarcação de terraços 
em nível.

• Produção de 10 toneladas / mês de polpas 
de frutas (mamão, abacaxi, maracujá, laranja, 
acerola, tamarindo).

 Comunidade Taboca  
BENEFICIÁRIOS: 10 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Reorganização da associação. 

• Arrecadação de fundos para reforma de 
equipamentos. 

• Instalação de dois tanques de expansão para 
armazenamento de leite

Formosa

Morrinhos
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES DA PECUÁRIA 

BOVINOCULTURA DE LEITE

Uruana

BENEFICIÁRIOS: 240 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

• Interpretação de análise de solo e 
recomendação de calagem e adubação ao 
produtor para melhoria da pastagem.

• Identificação problemática de boas práticas na 
ordenha manual e mecânica.

• Auxílio na implantação de piquetes.

• Auxílio na melhoria da genética do rebanho, 
principalmente na escolha de reprodutor de boa 
aptidão leiteira. 

BENEFICIÁRIOS: 75 produtores 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS:

• Solicitação junto ao Incra para contratação do 
Pronaf A/C. 

• Realização de 75 projetos de investimentos do 
Pronaf A.

• Compra total de 587 matrizes bovinas leiteiras.

• Construção e melhorias nas instalações em 17 
lotes.

 BENEFICIÁRIOS: 12 produtores  
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Incentivo ao melhoramento genético do 
rebanho por meio de inseminação artificial e 
estabelecimento de parceria com BIOTEC/UEG 
de São Luiz de Montes Belos. 

• Organização orçamentária das propriedades.

• Aquisição de 20 novos animais entre as famílias.

Mossâmedes

Jataí
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM SUSTENTABILIDADE 

Em sistemas integrados, a produção de leite, grãos e árvores numa mesma área 
contribui, não só para melhorias nos atributos do solo e clima, como também para 
a otimização no uso das propriedades rurais de forma mais intensiva e eficiente. 
Com a introdução do componente madeira, observa-se uma menor pressão sobre a 
vegetação nativa do Cerrado e  um aumento na rentabilidade da atividade. 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (iLPF)

Município Nº Produtores 

Quantidade de Mudas de Eucalipto 

2016 2017 2018 
2019 

(Previsão 
de 

Plantio) 
Caçu 08  200 1.350 1.700 
Gouvelândia 06  100 425 400 
Inaciolândia 02   30 100 
Itajá 02  200 200 200 
Paranaiguara 05   250 900 
Quirinópolis 43 1.702 1.400 9.340 3.800 
Rio Verde 03   204 100 
TOTAL 69 1.702 1.700 11.799 7.200 
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM SUSTENTABILIDADE 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (iLPF)

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS E BENEFÍCIOS 
OBSERVADOS. 

• Identificação dos produtores com aptidão para a 
implantação dos sistemas de integração.

• Palestras sobre a importância e manejo das 
mudas plantadas e dos animais na área de iLPF.

• Produção de material informativo com o passo a 
passo do cultivo do eucalipto.

• Acompanhamento do plantio, adubação e 
desbaste das mudas mais velhas.

• Acompanhamento dos animais na integração.

•  Incremento do componente madeira na 
propriedade como fonte alternativa de renda.

• Conforto térmico para os animais com 
diminuição do stress.

• Diminuição da influência do vento na secagem 
das pastagens.

• Diminuição da temperatura entre renques de 
eucalipto.

• Troca do sombrite (área coberta artificialmente) 
por sombra das árvores.

• Barreira física contraventos e poeiras externas.

• Aumento da matéria orgânica do solo com a 
serapilheira.

RESULTADOS ESPERADOS

• Poupança verde, onde o produtor com a 
venda das árvores faz incremento da renda da 
propriedade  

• Com a retirada das árvores para a 
comercialização, ocorre o   aumento do 
espaçamento e melhora as condições das 
restantes, facilitando o desenvolvimento e 
crescimento das árvores restantes

• Retirada de material para postes de cerca e 
outras construções.

7 URTs

• Nova Crixás - ILPF para produção de grãos - 
carne - madeira (31 ha)

• Quirinópolis - IPF para produção de leite - 
madeira (3 ha) – já irradiou para 24 propriedades 
na região

• Porangatu- IPF para produção de leite/carne - 
madeira (10 ha)

• Posse – ILPF para produção de leite - grãos - 
madeira (1 ha)

• Araçu – ILPF para produção de leite – grãos – 
madeira (2 ha)

• Varjão – ILPF para produção de carne – grãos – 
madeira (20 ha)

• Morrinhos – seleção de progênies e clones de 
eucalipto em sistema ILPF para produção de 
carne – grãos – madeira – (10 ha)

IMPLANTADAS
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM SUSTENTABILIDADE 

Com o objetivo de promover práticas agrícolas de baixa emissão de gases que 
causam o efeito estufa, responsável pelo aquecimento da atmosfera, a Emater 
desenvolve uma atividade modelo em Uruana.

AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO (ABC)

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação da necessidade manejo de floresta.

• Orientação ao produtor na formação de florestas 
e seu manejo/aproveitamento agrosilvopastoril. 

• Auxilio ao produtor rural nas práticas de manejo 
da florestal.

• Interpretação de análise de solo e 
recomendação de calagem e adubação.

• Auxílio ao produtor rural na recuperação de 
nascentes e escolhas de mudas. 

• Elaboração de projeto de financiamento para 
realizar implantação de floresta e recuperação de 
área degradadas. 

• Apoio à instalação de serrarias na região.

• Aumento do número de produtores que 
estão recuperando nascentes no município, 
impulsionados juntamente com as áreas de 
florestas.

• Aumento da quantidade água na propriedade 
rural, também em função das florestas.

• Aumento do fornecimento de matéria prima 
para as indústrias de móveis, energia e 
produção de látex.

• Aumento da área planta das de floresta a nível 
comercial, teca, mogno africano, eucalipto e 
seringueira.

• Houve o consorcio do plantio de floresta 
de mogno africano com banana, melhor 
aproveitamento da área.

10
PRODUTORES  

BENEFICIADOS
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM SUSTENTABILIDADE 

A diminuição dos volumes dos mananciais e a necessidade crescente de produção 
de alimentos que necessitam de água levam a Emater a atuar no desenvolvimento 
de projetos que busquem a conservação e uso eficiente deste bem natural. 

MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Levantamento das propriedades com áreas 
degradadas.

• Mapeamento de nascentes a serem cercadas e 
reflorestadas.

• Levantamento das áreas para construção de 
curvas de nível e bacias de captação.

• Recuperação de áreas degradadas.

• Realização de práticas de conservação de solo e 
água.

• Redução de erosões

• Cercamento de nascentes degradadas.
16

PRODUTORES  
BENEFICIADOS

GUARAÍTA

Conservação de solo

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação de propriedades para regeneração 
de nascentes, matas ciliares e Áreas de 
Preservação Permanente (APPs).

• Diagnóstico das 23 propriedades, evidenciando 
a necessidade de realizar ações como plantio 
de mudas e marcação e/ou recuperação dos 
terraços.

• Locação e construção de terraços e bacias de 
captação para o controle da erosão. 

• Formação do viveiro municipal para 
disponibilização de mudas para produtores

• Adequação das propriedades de acordo com a 
capacidade de uso do solo.

23
PRODUTORES  

BENEFICIADOS

INDIARA 

Microbacia do Encantado
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM SUSTENTABILIDADE 

AGRICULTURA ORGÂNICA

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Identificação de grupo de produtores familiares 
interessados em modelo de produção orgânica.

• Capacitação e treinamento destes produtores na 
tecnologia de produção agroecológica através 
de cursos, oficinas, participação de eventos e 
visitas técnicas dentro e fora do estado de Goiás.

• Adaptação gradual das propriedades a este 
modelo de produção.

• Organização dos produtores com a criação da 
Associação dos Produtores Agroecológicos de 
Anápolis e Região (Aproar).

• Agregação de parceiros, com diferentes níveis 
de atuação, substanciais ao desenvolvimento 
do projeto, tais como Emater, Sebrae, Fundação 
Banco do Brasil, Embrapa, Ministério da 
Agricultura e Sicoob Credicapa.

• Implantação do projeto Produção Agroecológica 
Integrada e Sustentável (Pais) com a distribuição 
de kits para implantação de hortas em formato de 
mandala, promovendo volume de produção com 
a diversidade necessária à comercialização;

• Criação Feira Agroecológica de Anápolis 
(Feagro) proporcionando aos agricultores 
familiares participantes local adequado para 
comercialização.

ANÁPOLIS

17
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Manutenção do Programa Municipal de ASTEC, 
criado em 2011 e formado por técnicos de 
instituições parceiras da agricultura familiar de 
Mineiros. O projeto permite que profissionais das 
mais diferentes áreas do conhecimento prestem 
assistência técnica gratuita aos agricultores 
familiares que estão operando com os mercados 
instrucionais (PAA e PNAE). 

• Realização de encontros, minicursos, oficinas, 
palestras e participação em feiras e eventos 
locais, dando ênfase na produção agrícola 
sustentável e produção orgânica

• Condução do Banco de Sementes Crioulas e 
viveiro de mudas de Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (Panc’s) na Unidade Local. 

• Capacitação de agricultores e manutenção 
de uma rede local de cooperação entre as 
instituições que prestam ASTEC aos agricultores

• Implantação de três certificados de produção 
orgânica fornecido pela Organização de Controle 
Social (OCS).

MINEIROS

300
PRODUTORES 
BENEFICIADOS
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM SUSTENTABILIDADE 

A diminuição dos volumes dos mananciais e a necessidade crescente de produção 
de alimentos que necessitam de água levam a Emater a atuar no desenvolvimento 
de projetos que busquem a conservação e uso eficiente deste bem natural. 

PRODUTOR DE ÁGUAS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Conservação do solo e água utilizando a construção de terraços de base média em áreas 
pastagens.

• Isolamento de nascentes e APPs com construção de cerca de arame liso e postes de eucalipto.

• Construção de duas bacias de captação das águas das chuvas.

• Elaboração de projeto de fossa séptica biodigestor.

• Elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para 16 produtores participantes do projeto.

• Elaboração de 33 Projetos Individuais das Propriedades (PIPs).

• Quatro produtores do projeto já receberam a primeira parcela anual do Pagamento pelos Serviços 
Ambientais (PSA) pagos pela Saneago.

OURO VERDE E NERÓPOLIS

10
PRODUTORES  

BENEFICIADOS
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL

PARCEIROS: Secretaria de Desenvolvimento 
Estado de Goiás (SED), Pefeituras, Instituto 
Transformar, Embrapa, Sindicatos, Associações e 
Cooperativas 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Capacitação teórica e prática de técnicos com 
instrutores da área de pesquisa da Emater e da 
Embrapa.

• Instalação de quatro unidades de observação 
com cinco variedades de mandioca em cada 
uma (uma em Águas Lindas de Goiás, duas em 
Planaltina e uma em Vila Boa)

• Aquisição de duas casas de farinha móvel para 
beneficiamento da mandioca.

• Capacitação de produtores para o 
beneficiamento da mandioca.

• Capacitação de produtores na operação da casa 
de farinha móvel.

• Criação do Comitê Gestor do APL;

• Multiplicação e distribuição de ramas de 
variedades melhoradas para agricultores 
familiares.

ENTORNO DO DF

PARCEIROS: Cooperativa Coolmeia, Secretaria 
Municipal da Agricultura, Secretaria da Educação.

 PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Levantamento dos produtores potenciais.

• Reuniões para nivelamento de informações entre 
os atores do processo.

• Visita da Comitiva de Mineiros (Coopermin e 
Unidade Local da Emater de Mineiros) para troca 
de experiência.

• Cronograma de aplicação de recursos em 
alimentação de forma contínua, contribuindo 
com a eficiência da gestão pública.

• Diversificação do cardápio conforme produtos 
da região a exemplo do filé de tilápia.

• As prefeituras estão aplicando no PNAE mais de 
30% do previsto na legislação.

32
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

QUIRINÓPOLIS E ITARUMÃ
APL  DA MANDIOCA PNAE

ENTORNO DO DF QUIRINÓPOLIS E ITARUMÃ
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ÁREA DE ATUAÇÃO DESTAQUES EM DESENVOLVIMENTO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL

PARCEIROS: Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa), Sebrae, prefeituras, 
sindicatos, cooperativas e universidades.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Apoio na criação e manutenção de 
agroindústrias familiares (lácteos, panificados e 
outros).

• Levantamento do número de produtores de 
queijo cabacinha na região

• Documentação da história do queijo cabacinha 
na região. 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Planejamento e criação da feira do produtor 
rural no município, que se realização todas as 
quartas-feiras.

• Mobilização de produtores.

• Assessoramento e acompanhamento dos 
produtores.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA FEIRA DO PRODUTOR RURAL

QUEIJO CABACINHA - Mineiros SANCLERLÂNDIA

200
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

64
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

• Realização de curso de capacitação de 
panificação caseira.

• Organização orçamentária das propriedades 
(controle de receitas e despesas). 

• Aumento médio da renda das famílias em 20%. 

PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS PROMOÇÃO SOCIAL

PIRES DO RIO MINEIROS

13
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

200
PRODUTORES 
BENEFICIADOS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 

• Realização de dois minicursos com o tema 
Sucessão Familiar no Agronegócio, com a 
participação de 64 pessoas.

• Realização de nove entrevista/roteiro dialogado 
com filhos de agricultores que já se encontram 
incluídos no processo produtivo.
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PRINCIPAIS
CONQUISTAS

COMUNICAÇÃO TÉCNICO-
CIENTÍFICA E 
DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de promover o acesso à 
informação e a difusão de tecnologia, a Emater 
investe na publicação de produtos editoriais 
e na realização de eventos, além de promover 
divulgação em jornal, rádio e TV. 
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COMUNICAÇÃO PUBLICAÇÕES

Boletim Técnico-Científico

PLANTIO DE MUDA 
DO PEQUIZEIRO

Documento Técnico

6 EDIÇÕES

Boletim Informativo

3 EDIÇÕES

Revista Inova Rural

2ª EDIÇÃO
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COMUNICAÇÃO EVENTOS

TECNOSHOW

Quando: 9 a 11 de maio de 2018 
Onde: São Luiz de Montes Belos 

AGRO CENTRO-OESTE

Quando: 23 a 25 de maio de 2018 
Onde: Morrinhos 

AGROTECNOLEITE

Quando: 18 a 27 de maio de 2018  
Onde: Goiânia

73ª EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DE GOIÂNIA

Quando: 26 de junho de 2018 
Onde: Estação Experimental de Anápolis 

DIA DE CAMPO 
CULTURA DA LARANJA
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COMUNICAÇÃO EVENTOS

Quando: 16 de junho de 2018 
Onde: Estação Experimental de Porangatu 

8º ENCONTRO PARA INOVAÇÃO 
TECNOLOGIAS PARA REGIÃO NORTE

Quando: 10 de abril de 2018 
Onde: Mara Rosa

WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO DA 
CADEIA PRODUTIVA DO AÇAFRÃO 

DIA ESPECIAL DA  
AGRICULTURA FAMILIAR
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PRINCIPAIS
CONQUISTAS

GESTÃO, FINANÇAS 
E APOIO JURÍDICO

GESTÃO CONTRATOS, CONVÊNIOS E COMPRAS

Ad
so

n 
R

od
rig

ue
s 

C
ar

do
so

 

37; 28%

15; 12%

1; 1%43; 33%

26; 20%

8; 6%

CONVÊNIOS E TERMOS ADITIVOS
CELEBRADOS COM OS
MUNICÍPIOS: R$ 432.484,16
COMPRAS DIRETAS

CONVÊNIO COM ENTIDADE
FEDERAL: R$ 1.075.897,84

CONTRATOS DIVERSOS

TERMOS ADITIVOS DIVERSOS
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GESTÃO LICITAÇÕES

 

 

 

 

 

R$6.135.487,91 

R$432.536,31 

R$4.986.644,68 

R$542.328,77 

R$1.510.601,86 

 R$-

 R$1.000.000,00

 R$2.000.000,00

 R$3.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$5.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$7.000.000,00

Valores Licitações

Valores Licitações por categoria de despesa 
Valor Total R$ 13.607.599,53

Período 2018

Pesquisa e ATER Administração Manutenção Geral EletroEletronico Veiculos

Pesquisa 
45%

Administração 
3%

Manutenção Geral
37%

EletroEletronico
4%

Veiculos
11%

Percentual das licitações por categoria de despesa 
Valor Total R$ 13.607.599,53

Período 2018

Pesquisa

Administração

Manutenção Geral

EletroEletronico

Veiculos

Eletro e Eletrônico

Eletro e Eletrônico
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GESTÃO OBRAS

 

 

 

 

Valor Contratado Valor Pago
Complexo Laboratorial R$4.590.054,50 R$4.582.583,20
Nova Sede EMATER R$10.166.193,25 R$216.317,04
Reforma do Centro de Inovação R$5.975.607,77 R$1.768.300,03
Galpão para Instalação de Usina

Beneficiamento de Sementes R$1.694.263,29 R$1.727.283,16

 R$-

 R$2.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$8.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$12.000.000,00 Obras 2017-2018 

Complexo 
Laboratorial 

55%

Nova Sede 
EMATER

3%

Reforma do Centro 
de Inovação 

21%

Galpão para 
Instalação de 

Usina 
Beneficiamento de 

Sementes
21%

Porcentagens do Valor Pago das Obras. 
100% = R$ 8.294.483,43

Peródo 2017-2018

Complexo Laboratorial

Nova Sede EMATER

Reforma do Centro de Inovação

Galpão para Instalação de Usina
Beneficiamento de Sementes

Percentual do Valor Pago das Obras.
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GESTÃO EVOLUÇÃO DE RECEITAS (2016-2018)

GESTÃO INVESTIMENTO E CUSTEIO

 

3.948.693,03

5.287.744,13

8.667.305,33

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

Exercício de 2016 (R$) Exercício de 2017 (R$) Exercício de 2018 (R$)

Recursos Próprios

Convênios Municipais
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GESTÃO GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO PROCESSOS JURÍDICOS
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Capacitação de 25 técnicos para atuação nas áreas de produção e comercialização de mandioca.

USO DO SEI

CAPACITAÇÃO EM CULTIVO DE MANDIOCA

22
SERVIDORES 

CAPACITADOS

25
SERVIDORES  

CAPACITADOS

Com o objetivo de facilitar a comunicação através do uso da tecnologia da informação e dar mais 
agilidade ao trâmite de documentos e processos administrativos, a Emater promoveu um treinamento 
para 22 servidores, entre coordenadores e assessores regionais, para utilização do Sistema Eletrônico de 
Informação (SEI).

GESTÃO GESTÃO DE PESSOAS
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PRINCIPAIS
CONQUISTAS

PARCERIAS

Para a realização dos resultados apresentados, 
a colaboração dos seguintes parceiros foi 
fundamental. 

PREFEITURAS MUNICIPAIS

AGROPECUÁRIA PAINEIRA
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GESTÃO PARCERIAS
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GESTÃO PARCERIAS
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UNIDADE CENTRAL 
Rua 227-A, 331  

Setor Leste Universitário 
Goiânia (GO) 
 74.610-060 

(62) 3201-8700 
contato@emater.go.gov.br 

www.emater.go.gov.br

“Agência de Inovação Rural”


