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A Emater–MG

A Emater–MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais – Seapa, é uma 
empresa pública, de direito privado, com autonomia administrativa 
e financeira, que atua como instrumento essencial do governo de 
Minas Gerais, para o planejamento e implementação de ações no 
setor agropecuário, promovendo a extensão rural. 

A Empresa está presente em quase toda Minas Gerais, com 
ações para o desenvolvimento do Estado, a sustentabilidade do 
meio rural, a preservação do meio ambiente e a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas.

Trabalho que começa no campo, com o atendimento às neces-
sidades das famílias e o respeito às diferenças de cada região de 
Minas, para garantir mais renda aos agricultores e benefícios aos 
consumidores das cidades.

Elabora e desenvolve projetos para assegurar que a vida no 
campo, a agricultura e a pecuária do Estado sejam cada vez melho-
res. Uma forma inovadora de atuar, que nasceu em Minas Gerais, 
há 63 anos, e já se tornou referência nacional e modelo técnico a 
outros países.

Mais que assistência técnica, a Emater–MG promove a melho-
ria da produtividade e da qualidade dos produtos do agronegócio 
mineiro, levando conhecimento e inovação aos agricultores, ga-
rantindo mais dignidade às famílias e desenvolvimento ao Estado.
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Estrutura organizacional da Emater

Organograma

Estrutura organizacional da Emater

CONSELHO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA EXECUTIVA
GABIN

UPECDEPRH

UREGIs

ESLOCs

VERDEs

DETECDEPAD

RGE

ASINF

ASPAR

DIJAB

AUDIT

ASJUR

ASMEC

ASCOM

LEGENDA:

GABIN – Gabinete da Presidência
RGE – Rede de Gestão Estratégica
ASCOM – Assessoria de Comunicação
ASJUR – Assessoria Jurídica
AUDIT – Auditoria
ASMEC – Assessoria de Mercado e Comercialização 
ASINF – Assessoria de Informática
ASPAR – Assessoria Parlamentar
DEPAD – Departamento de Administração
DICOM – Divisão de Compras
DILOG – Divisão de Serviços e Logística
DIREF – Divisão de Recursos Financeiros
DEPRH – Departamento de Recursos Humanos
UPEC – Unidade de Planejamento e Estratégia Corporativa
DETEC – Departamento Técnico
DIPRO – Divisão de Programas Especiais
DISUP – Divisão de Desenvolvimento e Suporte
UREGIs – Unidades Regionais
ESLOCs – Escritórios Locais
VERDEs – Unidades VERdeMINAS
DIJAB – Divisão do Projeto Jaíba 

DICOM

DILOG

DIREF

DISUP

DIPRO
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Unidades Regionais da Emater–MG

Fonte: Unidade de Planejamento e Estratégia Corporativa
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De olho na Emater-MG em 2011

•	 2.136 profissionais em atividade, sendo 1.594 téc-
nicos/extensionistas rurais e 542 cargos adminis-
trativos.

•	 485 profissionais administrativos cedidos pelas 
prefeituras à Emater–MG. 

•	 789 municípios conveniados.
•	 396 mil agricultores familiares atendidos.
•	 8.275 organizações comunitárias atendidas.
•	 357.748 pessoas atendidas em sustentabilidade 

ambiental.
•	 Orçamento em 2011 de R$ 220.804.494,00
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Identidade Organizacional da Emater -MG

Missão

Promover o desenvolvimento sustentável, por meio da assistên-
cia técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade mineira.

Visão

Ser reconhecida pela sociedade como a melhor empresa de as-
sistência técnica e extensão rural na promoção do desenvolvimen-
to rural.

Negócio

Viabilizar políticas públicas que promovam o desenvolvimento 
sustentável.

Valores

•	 Ética
•	 Simplicidade
•	 Transparência
•	 Atitude de excelência
•	 Valorização das pessoas
•	 Compromisso com resultados
•	 Valorização e socialização do conhecimento
•	 Participação
•	 Inovação
•	 Responsabilidade social e ambiental
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Estratégias Empresarias da Emater – MG

Regionalização das políticas públicas

Considerar as particularidades de cada região para definir as 
políticas públicas mais adequadas às necessidades e demandas do 
público-alvo local, fazendo com que atinjam o público certo e, assim, 
melhorar a efetividade da atuação da Empresa.

Priorização da agricultura familiar como foco de ação da 
Empresa

Garantir que o foco prioritário da atuação da Emater–MG seja o 
agricultor familiar.

Educação ambiental e manejo integrado de bacias hidrográficas

Promover ações com foco na conservação ambiental e na disse-
minação de práticas produtivas que não agridam o meio ambiente; 
implantar manejo integrado de bacias hidrográficas.

Formação e inclusão da juventude rural em projetos produtivos

Promover ações visando o desenvolvimento da juventude rural e 
sua inserção em projetos produtivos.

Redução da pobreza e inclusão produtiva

Promover ações de redução da pobreza e de inclusão de pessoas 
em situação de vulnerabilidade em atividades produtivas.

Atuação em rede de ATER nas principais cadeias produtivas

Trabalhar de forma padronizada e com intenso intercâmbio de 
informações, para garantir a máxima eficiência.
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Agregação de valor, qualidade e comercialização

Promover ações e disseminar práticas que agreguem valor ao 
produto do agricultor familiar; disseminar boas práticas de garantia 
da qualidade da produção; assistir o público-alvo na comercialização 
de seus produtos. 

Ampliação e diversificação de fontes de recursos para ATER

Ampliar e diversificar as fontes de recursos da Empresa, para 
garantir a continuidade da prestação dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural.

Modernização da gestão, processos e sistemas

Prover de métodos, técnicas, padrões e ferramentas eficazes o 
profissional da Emater de todos os níveis; atuar com foco na quali-
dade das ações; implantar planejamento, medição, controle e ação 
corretiva (PDCA) para todas as ações.

Fortalecimento da marca

Ampliar o conhecimento sobre a Emater–MG, tanto internamen-
te quanto externamente, para formar uma percepção positiva sobre 
a Empresa, não somente no público-alvo, mas em todos os mineiros.
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A Associação de Crédito e Assistência Rural – Acar, fundada 
em 1948, foi a primeira experiência brasileira direcionada para a 
introdução de novas técnicas de agricultura e economia doméstica, 
de incentivo à organização e de aproximação do conhecimento ge-
rado nos centros de ensino e de pesquisa para os produtores rurais. 
A Acar era um empreendimento cooperativo do governo do Estado 
de Minas Gerais e uma agência privada americana. 

Em 1960 a Associação Internacional Americana (AIA) e o go-
verno de Minas Gerais decidiram que a Acar estava em condições 
de continuar, sem a interferência da AIA. Embora tenha se tor-
nado uma agência independente, unicamente brasileira, os obje-
tivos gerais da Acar permaneceram inalterados. A partir de 1960, 
a Acar seguiu sozinha, no trabalho pela intensificação da produ-
ção agrícola e da melhoria das condições econômicas e sociais da 
vida rural. Essa Associação, que tinha como símbolo o jipe, possuía 
equipes de trabalho em municípios de Minas Gerais, prestando as-
sistência técnica aos agricultores que a solicitassem. 

No início, o Escritório Central da Empresa, localizado em Belo 
Horizonte, funcionava com um grupo de pessoas organizadas nos 
Departamentos Administrativo, de Agricultura, de Ciências Do-
mésticas e Auxiliar. As atividades de campo eram realizadas pelos 
Escritórios Locais. Em 1964 trabalhavam na Acar cerca de 550 fun-
cionários, divididos entre as 14 agências regionais e 120 agências 
locais, atendendo mais de três milhões de pessoas por ano.

Em 1974 o serviço de extensão, coordenado pela Acar, foi esta-
tizado, com a criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – Embrater, responsável pela coordenação de todas 
as Emateres, empresas públicas estaduais vinculadas às Secretarias 

História de sucesso
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de Agricultura dos Estados, criadas em substituição às Acares.
A Emater–MG foi criada em 1975, ao mesmo tempo em que 

era extinta a Acar, com o objetivo de planejar, coordenar e exe-
cutar programas de assistência técnica e extensão rural, buscando 
difundir conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, 
para aumento da produção e produtividade agrícolas e melhoria 
das condições de vida no meio rural do Estado de Minas Gerais, 
de acordo com as políticas de ação do governo estadual e federal.

Entretanto, com a crise econômica iniciada em 1979 e a conse-
quente redução de recursos, aconteceram mudanças com relação 
ao público atendido. A assistência técnica se volta para pequenos 
e médios produtores e para produção de alimentos básicos. A res-
ponsabilidade de assistir os grandes produtores foi direcionada 
para as empresas privadas de assistência técnica.

Em 1990, com a extinção da Embrater, a coordenação do Sis-
tema passa para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Embrapa, em seguida, para a Associação Brasileira das Empresas 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – Asbraer e, recentemente, 
para o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária – MDA.

Ainda na década de 90, como forma de sobreviver em meio 
à turbulência, a Emater–MG passa por um processo de moderni-
zação, incorporando a visão de foco no cliente e nos resultados 
desejados, definindo sua missão e seus objetivos estratégicos. Além 
disso, oferece serviços aos médios e grandes produtores, com o 
propósito de gerar recursos adicionais, para ampliar e melhorar o 
atendimento aos produtores rurais de agricultura familiar.

A Emater–MG se consolida como Empresa de Desenvolvimento 
Sustentável, tendo um papel destacado na construção e implemen-
tação de políticas públicas. Atua como um dos principais instru-
mentos do governo de Minas Gerais para a ação operacional e 
de planejamento no setor agrícola do Estado, especialmente para 
desenvolver ações de extensão rural destinadas aos produtores de 
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agricultura familiar. Constitui área específica de atuação o território 
mineiro, buscando resultados, como: a melhoria da qualidade de 
vida e condições de produção dos produtores de agricultura fami-
liar, a inclusão social de grupos e comunidades rurais, por meio de 
programas geradores de emprego e renda, e as ações de organiza-
ção rural para o desenvolvimento com sustentabilidade e atendi-
mento aos direitos de cidadania.

O apoio à agricultura familiar é consequência de uma política 
estratégica para garantir segurança alimentar e nutricional, propor-
cionar a inclusão social de grupos marginalizados e permitir o de-
senvolvimento sustentado de toda a sociedade mineira. Para tanto, 
a Emater–MG desenvolve suas ações em parceria e de forma inte-
grada com o Sistema Operacional da Agricultura de Minas Gerais; 
os produtores rurais, suas formas associativas e suas entidades de 
classe; as diversas organizações e empresas do setor privado e pú-
blico e, especialmente, com o Poder Público Municipal.
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Nosso trabalho

A Emater–MG trabalha para o fortalecimento da agricultura e do 
agronegócio, a valorização das famílias e a melhoria da qualidade de 
vida da sociedade mineira, sempre com o compromisso da susten-
tabilidade, de forma a conciliar desenvolvimento econômico e social 
com a preservação do meio ambiente. Para isso: 

•	 Atende pequenos, médios e grandes produtores, público ur-
bano e prioritariamente agricultores familiares.

•	 Dedica atenção às necessidades sociais, econômicas e am-
bientais das comunidades.

•	 Respeita as características produtivas, geográficas e políticas 
locais.

•	 Qualifica as cadeias produtivas na agricultura e pecuária.
•	 Contribui para o aumento da produção agropecuária.
•	 Assegura mais qualidade e valorização para os produtos ru-

rais.
•	 Insere a agricultura familiar no mercado.
•	 Possibilita o aumento de emprego e renda para as famílias 

rurais.
•	 Inclui  socialmente os agricultores e jovens rurais.
•	 Trabalha para garantir a segurança alimentar e nutricional 

das famílias.
•	 Age para a preservação do meio ambiente e da educação 

ambiental.
•	 Reduz as diferenças entre as pessoas e regiões.
•	 Estabelece parcerias com produtores rurais, prefeituras, go-

vernos estadual e federal, organizações sociais e não gover-
namentais, universidades, que fortalecem a atuação em Mi-
nas.

•	 Traz benefícios reais para os agricultores e os municípios mi-
neiros.
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Parceria para o 
desenvolvimento sustentável

Para atender os agricultores e pecuaristas, estando mais próxi-
ma dos mineiros, com escritórios em 789 municípios, 92% do Es-
tado, a Empresa atua com recursos do governo estadual, governo 
federal – por meio do Ministério de Desenvolvimento Agrário –, 
das prefeituras municipais e também com a arrecadação de recur-
sos dos serviços que presta. A razão para que os governos, nos três 
âmbitos, contribuam para o orçamento da Empresa, está escrita 
na Constituição da República Federativa do Brasil, que diz em seu 
artigo 23, alínea VIII: 

(...) é competência comum da União dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (...) fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar. 

A parceria da Emater–MG com as prefeituras municipais é fun-
damental para a  assistência técnica e extensão rural aos produto-
res rurais em suas propriedades e comunidades, desenvolvendo as 
políticas agrícolas de forma descentralizada, com agilidade e efici-
ência. 

Para viabilizar o trabalho nos municípios, a Empresa celebra 
convênio de colaboração com as prefeituras, no qual são especifi-
cadas as obrigações de cada parceiro. O convênio celebrado entre 
as prefeituras e a Emater–MG tem o suporte da Constituição Fede-
rativa do Brasil, que especifica em seu Artigo 11, alínea VIII: 

É competência do Estado, comum à União e ao Município (...) 
fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar, com viabilização da assistência técnica ao produtor e 
da extensão rural.
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Presença da Emater–MG nos Municípios

Fonte: Unidade de Planejamento e Estratégia Corporativa
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Resultados 

Certifica Minas Café 

O Programa, executado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA) e pela Emater–MG, ambos vinculados à Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promove a adequa-
ção das propriedades cafeeiras de Minas Gerais às boas práticas 
de produção, com responsabilidade ambiental e social, agregando 
valor à cadeia do agronegócio do café, para atender as exigências 
dos mercados e a legislação brasileira. Promove o aperfeiçoamento 
contínuo dos produtores, por meio da melhoria dos seus processos 
produtivos, da gestão, orientando-os para a produção, segundo 
regras de eficiência e responsabilidade. 
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•	 1.431 propriedades cafeeiras certificadas e 2.553 
cadastradas.

•	  37 extensionistas atuando no Programa.
•	  214 municípios participam do Programa.
•	 Foram investidos R$ 780.000,00 (custeio e inves-

timento).

Dessa maneira, os produtores se tornam mais competitivos nos 
mercados e se mantêm de forma sustentável na atividade. É tam-
bém pelo Certifica Minas Café que são realizados o Circuito Minei-
ro de Cafeicultura, para difusão de tecnologias, e o Concurso de 
Qualidade dos Cafés de Minas, que tem o objetivo de incentivar a 
constante melhoria da qualidade dos cafés no Estado, como forma 
de conquistar novos mercados, agregar valor ao café e atender a 
crescente demanda por produtos diferenciados.
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Trata-se do Programa Estadual da Cadeia Produtiva do Leite, 
instituído em dezembro de 2005, por meio do Decreto governa-
mental 44.163, que, em seu segmento de produção primária, é 
apresentado como Programa de Qualificação Gerencial e Técni-
ca dos Sistemas de Produção Pecuária Bovina do Estado de Mi-
nas Gerais, sob a coordenação conjunta da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa e Emater–MG, 
sendo esta última, também, a executora do Programa. Seu objeti-
vo é promover a qualidade de vida dos pecuaristas familiares, por 
meio da construção técnica, da organização e da gestão dos seus 
sistemas de produção, propiciando sua integração nas cadeias pro-
dutivas vinculadas à atividade, com foco no incremento da renda 
proveniente dos produtos da bovinocultura.

•	 1.036 propriedades acompanhadas pelo Programa.
•	 330 extensionistas capacitados.

 Minas Leite
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Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – ABC, que 
abriga os trabalhos de Recuperação de Pastagens Degradadas, 
Plantio Direto, Integração/Lavoura/Pecuária, Integração Lavoura/
Pecuária/Floresta. É uma proposta de trabalhar uma agricultura na 
perspectiva de redução da emissão de gases de efeito estufa, por 
meio de recuperação de pastagens degradas, utilização de sistema 
de plantio direto na palha, integração lavoura/pecuária e integra-
ção lavoura/pecuária/floresta. Foram assistidos 277 agricultores 
pelo acompanhamento de unidade demonstrativas em integração 
lavoura/pecuária/ florestas, em número de 202, com realização de 
eventos para divulgação dessas tecnologias para os agricultores fa-
miliares.

Integração Lavoura/Pecuária/Floresta
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Programa de Melhoria da Qualidade Genética 
do Rebanho Bovino do Estado de Minas Gerais

O Pró-genética (Programa de Melhoria da Qualidade Genética 
do Rebanho Bovino de Minas Gerais) tem como objetivo promover 
a transferência de genética superior dos plantéis de bovinos de se-
leção, viabilizando a compra de touros melhoradores por criadores 
do rebanho comercial corte e leite.

Com apoio do Pró-genética e apresentação dos tourinhos que 
serão vendidos nas feiras e leilões, estão sendo realizados dias de 
campo, seminários e encontros técnicos. Um esforço a mais para 
que, conhecendo melhor a genética ofertada, se possam criar con-
dições para que os touros ofertados sejam adquiridos por criadores 
do rebanho comercial, especialmente os agricultores familiares.

Participam destes eventos técnicos da Emater–MG e iniciativa 
privada, dirigentes de cooperativas e sindicatos, gerentes de ban-
cos e lideranças do setor. 
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Minas Sem Fome

•	 955 touros foram comercializados por meio de fei-
ras e leilões de touros do Pró-genética.

•	 Aproximadamente R$4,3 milhões foram movi-
mentados na comercialização desses touros.

•	 Cerca de 500 pecuaristas foram atendidos em 200 
municípios do Estado.

A Emater–MG se preocupa com a segurança alimentar e nu-
tricional da população rural e de periferias urbanas. Por meio do 
Minas Sem Fome, projeto do governo de Minas, criado em 2003 
e executado pela Emater–MG, são implementadas ações que con-
tribuam para a inclusão da população de baixa renda no processo 
produtivo, especialmente os agricultores familiares. O Programa 
estimula a produção de alimentos, agregação de valor e geração 
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•	 663 municípios atendidos.
•	 264.361 famílias assistidas, sendo 169.933 famílias 

assistidas com recursos do Minas Sem Fome Esta-
dual e 94.428 com recursos do convênio 0245/
MDA/CEF –Emenda Parlamentar.

•	 R$8.702.419,00 efetivamente aplicados com re-
cursos do Programa Estruturador MSF e recursos 
do convênio 0245/MDA/CEF – Emenda Parlamen-
tar.

•	 Conclusão de 17 unidades de agroindústrias ini-
ciadas em anos anteriores, beneficiando cerca 255 
famílias.

•	 Foram aplicados R$159.386,62 para complemen-
tar projetos inacabados de sistemas de abasteci-
mento de água de anos anteriores, atendendo  14 
associações na área do Idene, beneficiando 698 
famílias.

•	 Foram adquiridos e entregues 90 tanques de res-
friamento de leite: 40 tanques com recursos do Mi-
nas Sem Fome Estado, totalizando R$378.374,00, 
beneficiando 400 famílias, mais 50 tanques com 
recursos do convênio 0245/MDA/CEF – Emenda 
Parlamentar, utilizando recursos de R$507.481,00, 

de renda, visando a melhoria de suas condições de segurança ali-
mentar e nutricional. 

A Emater–MG é responsável pela mobilização dos agricultores, 
compra e distribuição dos insumos, assistência técnica, capacitação 
e orientação aos agricultores, instalação de tanques de resfriamen-
to de leite e sistemas de abastecimento de água. As ações são de-
finidas com base nas necessidades de cada região e comunidade, 
em uma construção conjunta de políticas públicas. 
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beneficiando 500 famílias. As associações benefi-
ciadas foram selecionadas a partir de análises de 
viabilidade técnica em projetos cadastrados.

•	 12 kits de materiais para inseminação artificial de 
bovinos adquiridos e distribuídos.

•	 75 tanques-redes e rações  foram entregues e be-
neficiaram 75 famílias do Projeto Irapé, com inves-
timentos de R$ 163.000,00.

•	 Com recursos do Minas Sem Fome Estado,  470 
kits de mudas para implantação de pomares (2 
mudas de manga palmer, coco, laranja-pera, limão 
thaiti e tangerina poncã e 5 kg de fertilizantes/
kit), utilizando recursos de R$ 246.068,50 – foram 
beneficiadas 4.700 famílias em 9 Uregis dos Polos 
Norte e Nordeste, mais o Projeto Jaíba. Com re-
cursos da Emenda 0245/MDA/CEF,  470 kits de 
mudas de frutas (2 mudas de acerola, goiaba, la-
ranja pera, limão thaiti e tangerina poncã e 5 kg 
de fertilizantes/kit). Beneficiaram 10.810 famílias, 
de 23 Uregis dos Polos Leste, Mata, Sul, Central 
e Cerrado, utilizando recursos de R$ 449.665,00.

•	 Com recursos de R$40.000,00 do Minas Sem Fome 
Estado, foram adquiridas e entregues 31 máquinas 
para artesanato (costura, bordadeira e overloque, 
etc.), beneficiando 145 famílias de 9 associações. 
Todas entregues em meados de julho/2011.

•	 Com recursos do Minas Sem Fome Estado em apoio 
a Projetos Produtivos de Indígenas e Quilombolas, 
com investimentos de R$65.000,00 dividido em 
duas partes:,  foram investidos R$30.000,00 na 
aquisição dos seguintes equipamentos: uma ro-
çadeira, equipamentos para padaria e uma caixa-
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-d’água de 5.000 litros e equipamentos de api-
cultura; R$35.000,00 de custeio na aquisição de 
ferramentas, sementes e fertilizantes, que benefi-
ciaram 11 associações.

•	 1.118 jovens rurais foram capacitados em 29 cur-
sos, constituídos de 2 etapas, sendo uma presen-
cial, com carga horária de 32 horas, e uma etapa 
complementar, com carga horária de 68 horas em 
atividades práticas, total de 100 horas. Com recur-
sos utilizados de R$ 200.000,00.

•	 868 cursos de capacitação para agricultores fami-
liares, nas áreas (processamento de alimentos, lei-
te, hortas domésticas, milho, avicultura, segurança 
alimentar e apicultura). Foram capacitados 12.367 
agricultores familiares, com recursos destinados de 
R$500.000,00.

•	 Com recursos da Emenda 0245/MDA/CEF, da or-
dem de R$1.817.045,00, para apoiar a Avicultura, 
com a aquisição de 472.560 mil pintainhas de 1 
dia, 23.600 sacos de ração fase inicial e 23.600 sa-
cos de ração de crescimento, foram beneficiadas 
23.600 famílias em 381 municípios mineiros. Fo-
ram excluídos municípios nos quais a Avimig con-
siderou que a distribuição de pintainhas pudesse 
levar risco sanitário à avicultura comercial.
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Comercialização da Agricultura Familiar

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

Criado em 2003 pelo governo federal, consiste na compra de 
alimentos de agricultores familiares ou de suas organizações, com 
dispensa de licitação, para doar, de acordo com as modalidades, 
à rede socioassistencial ou a pessoas em risco de insegurança ali-
mentar.

Em Minas Gerais, destacam-se as modalidades, PAA/Leite pela 
Vida, executado pelo Idene; doação simultânea, executada pela 
Conab; e a compra direta, executada por 32 municípios.

O papel da Emater–MG no PAA tem sido, numa perspecti-
va educativa, de inserção de agricultores familiares no mercado, 
orientando sobre as exigências sanitárias, tributárias, trabalhistas, 
ambiental, bem como sobre a produção de qualidade a preços 
competitivos.
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Foram beneficiados 13.123  agricultores familiares 
e 370 municípios, com um investimento da ordem de 
R$52.520.558,00.

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Com a criação da Lei 11.947/2009, a agricultura familiar con-
quistou mais um espaço para comercializar seus produtos. Por 
meio do Pnae, as escolas precisam comprar no mínimo 30% da 
alimentação escolar diretamente da agricultura familiar.

O Programa é uma meta estratégica da Emater que, além de 
atender as necessidades nutricionais dos alunos de escolas públicas 
e filantrópicas e contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, 
a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, promove 
a formação de hábitos alimentares saudáveis e o fomento da renda 
dos agricultores.
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Foram beneficiados 7.510 agricultores familiares em 
555 municípios.

A ação da Empresa no PAA e Pnae tem proporcionado um 
aprendizado e um aperfeiçoamento da prática extensionista na 
orientação dos agricultores sobre comercialização de seus produtos 
e serviços, da mesma forma tem trazido à tona questões de ordem 
produtiva (oferta regular, produção em escala, produto adequado 
ao mercado, entre outras), adequação às exigências do processo 
de comercialização (questões tributárias sanitárias, previdenciá-
rias), com diferentes olhares por parte dos envolvidos.
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Pronaf – Crédito Rural

A cada ano agrícola, o governo federal, por meio do Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário – MDA, destina uma quantia 
do crédito rural aos agricultores familiares, por meio do Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. 
A Emater–MG estimula o incremento e a utilização adequada do 
crédito pelos agricultores familiares, como condição para aumentar 
a capacidade de produção agrícola, a geração de empregos e de 
renda no campo, fundamentais para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas no meio rural. Minas Gerais é o segundo estado 
em aplicação de recursos do Pronaf. Nos últimos 6 anos, o número 
de contratos de Crédito Rural do Pronaf em Minas Gerais saiu do 
5º para o 2º lugar no ranking nacional.
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Na safra 2010/2011, foram investidos 
R$1.475.160.536,00, em 102.443  mil contratos.
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Emendas Parlamentares

•	 Foram distribuídas 29 patrulhas mecanizadas a 18 
prefeituras municipais.

•	 4.350 famílias de agricultores familiares foram be-
neficiadas.

São recursos provenientes do Orçamento da União, oriundos 
de indicações de parlamentares federais de Minas Gerais, com os 
objetivos de fortalecer e desenvolver o setor agropecuário, me-
diante projetos específicos executados pela Emater–MG.
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Programa de Ater – Chamadas Públicas

Com a aprovação da Lei 12.188, de 11 de janeiro de 2010, 
denominada Lei de Ater, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
passou a trabalhar com uma nova metodologia para repasse dos 
recursos federais aos estados – as Chamadas Públicas –, publicadas 
em editais e voltadas para prestação de serviço de assistência téc-
nica e extensão rural.
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•	  A Emater assinou 17 contratos com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário para prestação de servi-
ços de Ater em 9 Territórios da Cidadania, sendo 
eles: Alto Rio Pardo, Serra Geral, Baixo Jequitinho-
nha, Noroeste de Minas, Alto Jequitinhonha, Vale 
do Mucuri, Sertão de Minas, Médio Jequitinhonha 
e Águas Emendadas. Sendo que um contrato visa 
trabalhar o Programa Brasil Sem Miséria, que será 
executado no Território Serra Geral, com a partici-
pação de 800 famílias de agricultores.

•	 Para execução desses contratos, a Empresa possui 
381 técnicos envolvidos, 200 veículos, 315 com-
putadores, entre outros equipamentos, aplicando 
cerca de R$2.000.000,00 de custeio nas atividades 
executadas em 2011.

•	  No ano de 2011 foram beneficiados diretamen-
te 15.263 famílias de agricultores, por meio do 
recebimento de serviços de assistência técnica 
continuada, com atividades individuais e cole-
tivas. No contrato de Chamada Pública do Brasil 
Sem Miséria, além da assistência técnica, os agri-
cultores receberam um fomento financeiro no 
valor de R$2.400,00 para implementação de um 
projeto produtivo para essas famílias, totalizando 
R$1.920.000,00 em recursos para projetos produ-
tivos, além de sementes de feijão e milho.

•	 A Emater assinou também um contrato com o Ins-
tituto Nacional de Reforma Agrária/Incra SR-06 
para prestação de serviços de Ater em 64 Projetos 
de Assentamentos de Reforma Agrária do Estado 
de Minas Gerais, cujas ações serão executadas no 
ano de 2012. 
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Reforma Agrária

•	 A Rede de Ater no Programa é composta de 186 
extensionistas.

•	 9.699 famílias assistidas em 176 assentamentos do 
Programa Nacional de Reforma Agrária.

•	 Programas desenvolvidos pela Emater–MG e seus 
parceiros para o desenvolvimento sustentável.

A Emater–MG atua nos assentamentos de Reforma Agrária, 
desenvolvendo trabalho de assistência técnica, social e ambiental, 
proporcionando às famílias assentadas condições de emancipação 
para a nova comunidade rural ali estabelecida. Para tanto, promo-
ve o desenvolvimento sustentável dos projetos de assentamentos, 
tendo como estratégias delineadoras do trabalho a definição dos 
projetos produtivos, a segurança alimentar e nutricional das famí-
lias e o saneamento ambiental.
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Energia Renovável – Biodiesel

Biocombustíveis são fontes de energias renováveis, derivados 
de matérias agrícolas  e orgânicas. As principais fontes de energias 
renováveis são produtos agrícolas (cana-de-açúcar e plantas olea-
ginosas), biomassa florestal, gorduras animais, resíduos agrícolas e 
outras formas de matéria orgânica. Existem vários tipos de biocom-
bustível. Os principais são o etanol e biodiesel, utilizados para fins 
industriais e veiculares.

O Programa Nacional do Álcool ou Pró-álcool foi criado em 
novembro de 1975, pelo Decreto n° 76.593, com o objetivo de 
estimular a produção do etanol, visando o atendimento das neces-
sidades do mercado interno e externo e da política de combustí-
veis automotivos. Tem a cana-de-açúcar como principal fonte de 
matéria-prima.



37Relatório de Atividades 2011

•	 Participaram do Programa de atendimento aos 
agricultores 33 profissionais da Emater–MG em 71 
municípios.

•	 4.776 produtores foram cadastrados e 1.709 fo-
ram atendidos.

•	 A área plantada foi de 3.486 hectares de mamona.
•	 A área plantada foi de 1.453 hectares de girassol.
•	 Foram distribuídas 45.000 kg de sementes.
•	 Produção de 1.115 toneladas de mamona.
•	 Produção de 1.800 toneladas de girassol.
•	 Foram aplicados R$ 1.115.605,00 

Já o biodiesel é um combustível biodegradável, derivado de 
fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos 
químicos, tendo como matéria-prima óleos vegetais, gorduras ani-
mais e óleos residuais. O Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel foi instituído pela Lei 11.097/2005 e introduz o biodiesel 
na matriz energética brasileira.

A Planta de Biodiesel da Petrobras em Montes Claros, constru-
ída em 2007, tem capacidade instalada de produzir 108.000 to-
neladas por ano de biodiesel, o que requer igual volume de óleo 
vegetal.

A Emater–MG e a Petrobras executam, via contrato, desde 
2008, projeto de assistência técnica e extensão rural aos agricul-
tores familiares, visando a produção de oleaginosas para geração 
de  biodiesel.



38 Relatório de Atividades 2011

Programa Brasil Sem Miséria

O governo federal lançou o Programa Brasil Sem Miséria, ação 
que tem como objetivo a inclusão social e produtiva de 16,2 mi-
lhões de pessoas que ainda vivem em situação de extrema po-
breza no país, com renda mensal per capita de até R$ 70,00. O 
Brasil Sem Miséria é formado por três eixos: reforço das políticas 
de transferência de renda; acesso a serviços e políticas públicas e 
ações de inclusão produtiva para gerar trabalho e renda. 

A assistência técnica às famílias é contratada por Chamadas 
Públicas. Em Minas Gerais, a Emater–MG, vencedora de uma das 
duas Chamadas Públicas abertas em 2011, atende 800 famílias do 
Território da Cidadania Serra Geral, que abrange os municípios de 
Janaúba, Catuti, Pai Pedro, Espinosa, Mamonas, Serranópolis de 
Minas, Matias Cardoso, Verdelândia, Porteirinha, Mato Verde, 
Monte Azul, Manga e Jaíba. Além da assistência técnica, a Emater 
cadastra as famílias no Programa e avalia se elas estão aptas a re-
ceberem os recursos do governo federal.
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Sustentabilidade Ambiental

Preocupada com o ambiente, a Emater–MG desenvolve diver-
sos projetos no Estado, voltados para a educação, conservação 
ambiental e socialização de práticas produtivas que não agridam 
o ambiente. Com aperfeiçoamento e a preparação de seus profis-
sionais na questão ambiental, a Emater–MG, além de exercer suas 
atividades sempre focada na sustentabilidade, também atua dire-
tamente nas comunidades, especialmente nas rurais, por meio de 
ações que promovam o equilíbrio entre o crescimento econômico e 
o respeito ao meio ambiente. É preciso harmonizar a tecnologia de 
produção rural com as exigências ambientalistas. Não existe pro-
dução sustentável sem a proteção do meio ambiente.
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•	 312 projetos de Revitalização e Manejo Integrado 
de Sub-bacias Hidrográficas em desenvolvimento.

•	 331.948 pessoas assistidas em práticas de conser-
vação do meio ambiente.

•	 16.209 mil pessoas atendidas pelo Projeto Educa-
ção Ambiental Itinerante.

•	 Proteção de 78 nascentes.
•	 Construção de 228 km de terraços, para conserva-

ção de solo e água.
•	 Construção de 13.302 bacias de captação de água 

das chuvas.
•	 Construção de 115 km de cercas para proteção de 

áreas de preservação permanente – APP.
•	 Adequações ambiental de 45,36 km de estradas 

vicinais.
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Transformar

Atende uma das diretrizes da Política Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, PNATER, que é enfocar o desenvolvi-
mento de processos educativos permanentes e continuados, visan-
do a formação da juventude rural como forma de estimular a sua 
permanência na produção familiar, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida e promoção de uma comunidade sustentável.

O Transformar tem sua base na realização de cursos de capa-
citação de jovens rurais, filhos e filhas de agricultores familiares, 
possibilitando uma formação profissional, para que desenvolvam 
atividades que gerem ocupação e renda. A proposta é promover 
o protagonismo da juventude rural, possibilitando maior com-
preensão das políticas públicas e permitindo aos jovens rurais a 
concretização de projetos econômicos aliados às principais cadeias 
produtivas, por meio do acesso à linha de crédito Pronaf Jovem. 
Desde a sua criação, em 2006, 7.221 jovens rurais mineiros foram 
capacitados, sendo investido 1.470.000,00 (um milhão e quatro-
centos e setenta mil reais).
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Luz Para Todos

Instituído por meio do Decreto nº. 4.873, de 11 de novembro 
de 2003, pelo governo federal, o Programa Nacional de Universa-
lização e Uso de Energia Elétrica, o Luz Para Todos, atua em todo o 
país, com o objetivo de levar energia elétrica à população do meio 
rural que ainda não dispõe desse recurso, assegurando condições 
básicas de bem-estar e crescimento econômico  à  população. 

A ligação da energia elétrica até os domicílios é gratuita. O Pro-
grama atende casas, sítios, chácaras, estabelecimentos comerciais, 
centros comunitários de produção, bombas d’água para poços co-
munitários e tanques de leite comunitários, além de centrais de 
telefone de uso comunitário, igrejas e escolas.

Em Minas, o Luz Para Todos é uma parceria da Emater–MG com 
a Cemig. A Emater–MG é responsável pelo levantamento georre-
ferenciado das propriedades, que é feito com o GPS, equipamento 
monitorado via satélite, o que garante a exatidão da localização, 
para facilitar a posterior ligação de energia, a ser feita pela Cemig.

O Luz Para Todos, além de melhorar o conforto dentro das 
residências, é importante para o desenvolvimento da população, 
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Foram georreferenciados e cadastrados 4.230 domi-
cílios rurais.

pois facilita o acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento 
de água e saneamento.

Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado 
de Minas Gerais (PCPR)

O Projeto é coordenado pela Secretaria de Estado para o De-
senvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas (Sedvan), por meio do Instituto de Desenvolvimento do 
Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). A Emater–MG participa 
como parceira na execução do Programa. Por meio do PCPR, são 
desenvolvidas ações para redução de desigualdades sociais, com 
investimentos em projetos comunitários de natureza produtiva, so-
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Em 2011 foram atendidas 48.851 famílias, em todos 
os 188 municípios, com 971 subprojetos elaborados e 
mais de R$28.000.000,00 investidos.

cial e de infraestrutura básica, realizados com gestão social e parti-
cipação das comunidades assistidas e parcerias.

A redução da pobreza, diminuindo as desigualdades entre regi-
ões e pessoas, é uma das diretrizes do Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado – PMDI do governo de Minas Gerais.

Comunicação 

A Assessoria de Comunicação da Emater–MG é responsável por 
integrar sistemas de comunicação, propiciando a socialização da 
informação e a divulgação dos resultados do trabalho de Ater. Para 
tanto, utiliza canais que fomentam o diálogo com  agricultores, 
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Alguns resultados de 2011, referentes à 
comunicação externa

•	 Foram produzidos mais de 200 programas de rádio  
Emater em Ação. Informativo diário veiculado no 
Portal da Emater e em parceria com emissoras de 
rádio em todo o Estado. A Emater possui contrato 
de parceria com 20 emissoras, dentre elas a Rádio 
Inconfidência.

•	 Foram produzidos cerca de 50 programas de te-
levisão Minas Rural, veiculados semanalmente na 
Rede Minas, TV Horizonte, Canal Terra Viva e 
outras 15 emissoras no interior de Minas Gerais. 
Estima-se que sejam mais de 20 milhões de teles-
pectadores.

•	 Produção de mais de 120 matérias sobre as ações 
de assistência técnica e extensão rural, divulgadas 
no Portal da Emater e distribuídas aos veículos de 
comunicação.

•	 Alimentação diária do Portal e Twitter da Empresa, 
mantendo o público atualizado sobre o agronegó-
cio em Minas Gerais.

organizações sociais e demais segmentos da sociedade e produz 
materiais informativos que permitem a disseminação de conteú-
do sobre o agronegócio em Minas Gerais, contribuindo para levar 
mais conhecimento sobre o agronegócio aos mineiros.
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Experiências valorizadas

A Emater–MG, considerada referência no país, recebe empre-
sas públicas e privadas, principalmente ligadas ao agronegócio, em 
busca do melhor conhecimento da gestão adotada pela Empresa, 
os principais projetos e programas de assistência técnica, os tra-
balhos desenvolvidos pelas áreas financeira, de planejamento, de 
recursos humanos e de comunicação. Além disso, a Empresa atua 
em várias missões técnicas, trocando conhecimentos e experiências 

em diversas partes do mundo.

Missões Técnicas: Granada e Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, 
Angola, Guiné Equatorial, Peru.

Reconhecimento e 
credibilidade
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 Áreas administrativas e técnica apresentadas para: Empresa 
Baiana de Desenvolvimento, Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina, Emater–TO, Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Emater–MT, 
Emater–CE, Agência Rural–GO, Emater-DF, Instituto Capixaba de 
Pesquisa e Emater–RS.

Experiência de gestão compartilhada com: Mineiro de Agro-
pecuária, Usiminas, Valourec Mannesmann, Polícia Militar, Banco 
Central, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável.
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Premiações recebidas

Prêmio Melhores do Agronegócio, 
da Revista Globo Rural  
A Emater–MG foi eleita a melhor empresa 

de desenvolvimento agropecuário do país, 
de acordo com o Ranking da Revista Globo 
Rural. Reconhecimento que atesta a efici-
ência das ações do governo de Minas para 
fortalecer o Agronegócio e, em especial, a 
Agricultura Familiar no Estado. Qualidade 
no atendimento, inovação, conhecimen-
to e parcerias. Esta é a fórmula de sucesso 
da Emater–MG, que há 63 anos trabalha para 
transformar a vida dos mineiros.

Prêmio Furnas Ouro Azul  
Premiação na categoria Em-

presa Pública, com o Programa 
Certifica Minas Café.
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Prêmio Finep  
Primeiro lugar na categoria Tecnologia So-

cial, na região Sudeste, com o Projeto Ecosso-
cial do Cerrado.

Prêmio Excelência em Gestão Pública do Estado de Minas Gerais 
Terceiro lugar, na categoria Servidor, com o Gerenciamento In-

tegrado de Processos.



Pela segunda vez, a Emater–MG é a vencedora do prêmio Melhores do 
Agronegócio, na categoria 

Desenvolvimento Agropecuário, concedido pela 
revista Globo Rural e Editora Globo. 

Esta é mais uma prova de eficiência das ações do Governo de Minas para 
fortalecer o agronegócio, especialmente a Agricultura Familiar.


