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Resumo: A agricultura do Amapá é desenvolvida basicamente sobre estruturas familiares que em 
muito dependem da assistência técnica e extensão rural no processo de produção. O órgão 
responsável no estado é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP que foi criado em 
23 de Agosto de 1991 por meio do decreto nº 0122/90. Este artigo tem o objetivo de analisar os 
serviços de assistência técnica e extensão rural disponibilizado pelo RURAP aos agricultores familiares 
do Estado do Amapá. A metodologia adotada consistiu em análises dos relatórios de campo do 
RURAP, divulgados anualmente, no recorte temporal de 2008 a 2011. Com a elaboração deste 
trabalho espera-se montar um quadro do cenário sobre a assistência técnica e extensão rural, a partir 
dos serviços do RURAP, que está sendo aplicado no Amapá. No ano de 2008, o RURAP atendeu 
diretamente um público de 12.248 agricultores familiares, em 2009 o número de assistido foi de 12.778, 
em 2010, 10.226 e em 2011, 8.639. A assistência técnica e extensão rural abrangem atividades tanto 
na questão produtiva, por meio da introdução de novos conhecimentos, novas tecnologias e técnicas 
ou o aperfeiçoamento das já existentes, quanto na questão social, por meio da prestação de serviços 
sociais. Esses serviços são essenciais na reprodução da agricultura familiar no sentido de proporcionar 
maior e melhor produtividade. No entanto, ainda são necessárias melhorias nos serviços de assistência 
técnica e extensão rural para que de fato tais serviços alcance resultados satisfatórios e eficientes. No 
mais, espera-se que os serviços de assistência técnica e extensão rural consigam promover o 
crescimento e desenvolvimento da agricultura familiar no Estado do Amapá, por meio de ações 
planejadas e articuladas junto aos demais agentes envolvidos no objetivo de fortalecer a agricultura 
amapaense. 
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INTRODUÇÃO 

 

Localizado na região norte do Brasil, o Estado do Amapá1 possui uma extensão territorial de 

142.827,89 km2, distribuída por 16 municípios. Em relação ao contingente populacional, o Estado tem 

uma população total de 669.526 habitantes, sendo que 89,8 % residem na área urbana e apenas 

                                                           
1O Amapá foi instituído como Território Federal em 13/09/1943 pelo Decreto-Lei nº 5.812 (PORTO, 2002). Em 5 de Outubro 
de 1988, com promulgação da nova Constituição Federal, o Território Federal do Amapá, foi elevado à categoria de Estado. 
Mas, como Estado só foi instalado de fato no dia 1º de janeiro de 1991, com a posse do primeiro governador eleito: Annibal 
Barcellos (PFL) (FREITAS, 2008). 
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10,2% da população na área rural. Sua densidade demográfica é baixa, apresentando 4,69 habitantes 

por km2 (IBGE, 2010). 

O Amapá tem uma economia diversificada, que se destaca pela realização de atividades 

extrativas, tanto vegetais como minerais. Em relação à produção agrícola, esta é limitada, sendo 

realizada em sua maioria em pequena escala, como cultura de subsistência, caracterizada pelo uso de 

mão-de-obra familiar. A pecuária também faz parte da dinâmica econômica do Estado, destacando-se 

a criação de búfalos e de gado bovino. 

De acordo com Lima (2005) a agricultura no âmbito do Estado do Amapá se desenvolve 

basicamente sobre estruturas familiares – agricultura familiar –, na qual a produção é de subsistência – 

parte do que o produtor produz é consumida e outra parte é vendida para adquirir produtos que não 

pode produzir. O autor ainda relata que a agricultura tem sido desenvolvida com baixa diversidade de 

uso da terra, cuja produção não é suficiente para atender a demanda local, o que reflete na 

dependência externa do Amapá no que diz respeito à produção de alimentos. 

Pode-se entender por agricultura familiar, segundo Wanderley (2009), aquela em que a família 

ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção também assume o trabalho na 

agricultura. Esse caráter familiar influencia em todo o processo produtivo, pois o fato de uma estrutura 

produtiva associar família-propriedade-trabalho tem consequências fundamentais para a forma como 

ela age econômica e socialmente. 

A agricultura familiar é um segmento que cada vez mais vem ganhando espaço no cenário 

nacional. Prova disto é a existência, segundo o censo agropecuário do IBGE 2006, de mais de 4,3 

milhões de estabelecimentos da agricultura familiar espalhados pelo Brasil. A atividade deste tipo de 

agricultura tem beneficiado as famílias que dependem dela para o sustento, bem como milhões de 

brasileiros que consomem seus produtos diariamente. 

Apesar de cultivar uma área menor com lavouras e pastagens, a agricultura familiar tem sido 

responsável por garantir boa parte da segurança alimentar no Brasil, destacando-se como importante 

fornecedora de alimentos para o mercado interno.  

A agricultura familiar é responsável por 87% da produção nacional de mandioca,70% da 

produção de feijão,  46% da produção de milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do 

plantel de suínos, 50% do plantel de aves, 30% dos bovinos, 21% do trigo e 16% da soja. Para isso, a 

agricultura familiar mantém 74% do pessoal ocupado no campo (IBGE, 2006). 

Para que a agricultura familiar consiga produzir grande quantidade de alimentos têm sido 

indispensáveis alguns serviços, que colaboram fortemente para que este segmento alcance boa 

produção e melhorias na qualidade de vida dos seus membros familiares. Entre estes serviços, 

destacam-se os serviços de assistência técnica e extensão rural.  



A assistência técnica e a extensão rural têm importância fundamental no processo de 

comunicação de novas tecnologias, geradas pela pesquisa, e de conhecimentos diversos, essenciais 

ao desenvolvimento rural no sentido amplo e, especificamente, ao desenvolvimento das atividades 

agropecuária, florestal e pesqueira (PEIXOTO, 2008). 

Os serviços de assistência técnica e extensão rural quando bem estruturados e fortes, são 

capazes de transferir as tecnologias geradas pela pesquisa aos agricultores, possibilitando a estes o 

emprego de novas dinâmicas nas formas de produção, o que tem grande peso na promoção do 

crescimento e desenvolvimento do meio rural. Sendo assim, a assistência técnica e extensão rural são 

serviços de importância fundamental no processo de desenvolvimento rural e da atividade 

agropecuária. 

Diante disto, a elaboração deste artigo fundamenta-se no objetivo de analisar os serviços de 

assistência técnica e extensão rural disponibilizado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá 

– RURAP à agricultura familiar praticada no Estado do Amapá.  

A metodologia adotada consistiu em análises dos relatórios de campo do RURAP que são 

divulgados anualmente, no recorte temporal de 2008 a 2011. Com a elaboração deste trabalho espera-

se montar um quadro do cenário de como a assistência técnica e extensão rural, os serviços do 

RURAP, estão se desenvolvendo no Amapá. 

 

HISTÓRICO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 

 

Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER foram iniciados no Brasil, no final 

da década de 1940, no contexto da política desenvolvimentista do pós-guerra, com o objetivo de 

promover a melhoria das condições de vida da população rural e apoiar o processo de modernização 

da agricultura, inserindo-se nas estratégias voltadas à política de industrialização do país.  

A assistência técnica e extensão rural foram implantadas como um serviço privado ou 

paraestatal, com o apoio de entidades públicas e privadas. Posteriormente, com apoio do Estado, foi 

criada, em 1956, a Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural – ABCAR, constituindo-se, 

então, um Sistema Nacional articulado com Associações de Crédito e Assistência Rural nos estados. 

Em meados da década 1970, o governo “estatizou” o serviço, implantando o Sistema Brasileiro de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – SIBRATER, coordenado pela Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER e executado pelas empresas estaduais de 

assistência técnica e extensão rural nos estados, as Empresas de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – EMATER. Como parte dos programas de ATER daquela época, durante mais de uma década, 

a participação do Governo Federal chegou a representar, em média, 40% do total dos recursos 



orçamentários das EMATER, alcançando até 80%, em alguns estados (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004). 

A institucionalização efetiva de um serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil 

ocorreram ao longo das décadas de 1950 e 1960, a partir da criação nos estados das Associações de 

Crédito e Assistência Rural (ACAR), coordenadas pela associação brasileira de crédito e assistência 

rural. As ACAR eram entidades civis, sem fins lucrativos, que prestavam serviços de extensão rural e 

elaboração de projetos técnicos para obtenção de crédito junto aos agentes financeiros (PEIXOTO, 

2008). 

A primeira ACAR foi criada em Minas Gerais, em 1948, depois de gestões de Nelson Rockfeller 

junto ao governo mineiro. Juscelino Kubitschek, então presidente da República, baseado nos bons 

resultados obtidos pela ACAR-MG, assinou em 1954 um acordo com o governo norte-americano e 

criou o Projeto Técnico de Agricultura (ETA), visando uma cooperação técnico-financeira, para 

execução de projetos de desenvolvimento rural, entre os quais se destacava a coordenação nacional 

das ações de extensão rural. Diversos escritórios (ETAs) foram criados em cada estado nos anos 

seguintes, tendo em muitos casos sido os embriões de cada ACAR no respectivo estado (PEIXOTO, 

2008). 

O método de ação das ACAR foi inspirado no modelo norte-americano de extensão rural, mas 

os serviços não eram prestados diretamente por universidades, e sim pelas associações. Todavia, o 

crédito supervisionado por um serviço de assistência técnica foi uma inovação no modelo brasileiro que 

estava sendo implantado, uma vez que nos EUA os produtores rurais já estavam habituados a 

relacionar-se com os bancos e obter empréstimos (PEIXOTO, 2008). 

Aos poucos as ACAR foram surgindo em cada estado. Vinte e três ACAR estavam criadas até 

1974 (Quadro 1) e, juntamente com a ABCAR, substitutas do ETA, formavam o então chamado sistema 

ABCAR, também conhecido e tratado na legislação como Sistema Brasileiro de Extensão Rural – 

SIBER.  

 

Quadro 1 - Evolução das associações de assistência técnica e extensão rural no Brasil, 1948-1974. 

1948 ACAR-MG 1964 ANCARs: autonomia de PE, PB e CE 

1954 ANCAR (CE, PE, BA) 1965 ACAR-PA, ACAR-MT 

1955 ASCAR-RS, ANCAR (RN, PB) 1966 ANCAR-PI, ACAR-AM 

1956 ABCAR, ACARESC 1967 ACAR-DF 

1957 ACAR-ES 1968 ACAR-AC 

1958 ACAR-RJ 1971 ACAR-RO 

1959 ACAR-GO, ACARPA 1972 ACAR-RR 

1962 Transformação dos programas estaduais da ANCAR em 

associações autônomas, a primeira em SE 

1974 ACAR-AP 

1963 ANCARs: autonomia de RN, AL, MA e BA   

Fonte: FONSECA, 1985 Apud PEIXOTO, 2008. 



No Estado do Amapá, a criação e institucionalização do serviço de assistência técnica e 

extensão rural ocorreu em 1974, quando foi criada a Associação de Crédito e Assistência Rural do 

Amapá – ACAR-AP, vinculada à ABCAR. Tal acontecimento é fruto da promoção do desenvolvimento 

da agropecuária no então Território Federal do Amapá, que tinha como fundamento, levar assistência 

técnica direta às familias rurais. 

Por não atender algumas demandas e exigências, em um rápido período, as instituições de 

assistência técnica e extensão rural no Amapá foram trocando de nome à medida que alguns 

acréscimos nos serviços de assistência técnica iam sendo implantadas.  

Sendo assim, em 1978, com a intenção de incrementar as ações coordenadas pela Empresa 

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ACAR-AP foi substituída pela Associação de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Amapá – ASTER-AMAPÁ. Esta mudança justificava-se no 

fato da expansão das atividades de assistência técnica e extensão rural no Amapá, para a qual a 

ACAR-AP não apresentava suporte. 

No ano de 1990, por meio do decreto nº 0025/90, ocorreu a criação da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Amapá – EMATER-AMAPÁ, a qual passou a ser responsável pelos 

serviços de assistência técnica e extensão rural no Estado.  

Neste mesmo período ocorreu a extinção da EMBRATER, a qual, à época, era responsável 

pelo aporte de recursos, que correspondia em média 50% do orçamento de cada entidade estadual 

para a manutenção do serviço de assistência técnica e extensão rural. Tal extinção provocou uma 

retração federal no suporte técnico, administrativo, político e financeiro nos serviços de assistência 

técnica e extensão rural dos estados, o que provocou um aumento substancial nas responsabilidades 

estaduais, principalmente em termos orçamentários. 

Este fato acarretou fortes efeitos negativos nos estados da região norte, os quais recebiam até 

90% de seu orçamento dos recursos federais. Isto provocou a diminuição da abrangência e a qualidade 

dos serviços ofertados no Amapá, resultando em prejuízos significativos para os agricultores. 

Desta maneira, apresentando orçamento reduzido para o desenvolvimento das atividades em 

campo, a EMATER-AMAPÁ é substituída, em 1991, pela Fundação de Assistência Técnica e Extensão 

Rural – FATER, pelo decreto nº 097.  

No entanto, a FATER, por não atender os preceitos administrativos de autonomia, para os fins 

que se destinam os serviços de assistência técnica e extensão rural, foi rapidamente substituída, não 

passando de três meses de existência.  

Desta forma, em Agosto de 1991, por meio do decreto nº 0122/90 foi criado o Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP, o qual passou a assumir até o momento presente, os 



serviços de assistência técnica e extensão rural no Amapá, com o aporte financeiro total advindo do 

Governo do Estado do Amapá. 

Os serviços de assistência técnica e extensão rural prestados pelo RURAP aos agricultores 

familiares do Amapá têm contribuído significativamente nos resultados apresentados pela agricultura 

familiar praticada no Estado, especialmente na produção de alguns alimentos essenciais que fazem 

parte do conteúdo da alimentação da população amapaense. Desta maneira, torna-se interessante 

apresentar alguns números da agricultura familiar do Amapá, ao ponto de verificarmos a contribuição 

dos serviços do RURAP. 

 

DESEMPENHO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO AMAPÁ 

 

Apresentar o desempenho da agricultura familiar no Amapá é interessante pelo fato de que os 

resultados deste tipo de agricultura no Estado mantem relações com as ações dos serviços de 

assistência técnica e extensão rural promovidos pelo RURAP. A produtividade da agricultura familiar 

tem refletido os serviços que esta recebe. 

Segundo o censo agropecuário do IBGE (2006) existem no Estado do Amapá 3.527 

estabelecimentos agropecuários2 ocupando uma área de 873.789 hectares. Do total de 

estabelecimentos agropecuários, 2.863 são estabelecimentos familiares3 que ocupam uma área de 

130.770 hectares, o que em percentual corresponde a 14,96% da área total ocupados pelos 

estabelecimentos agropecuários.  

Apesar da estrutura fundiária concentrada no Estado – os estabelecimentos não familiares 

ocupam 85,04% da área ocupada pelas atividades agrícola – o espaço em que a agricultura familiar se 

reproduz tem proporcionado resultados otimistas na produção.  

A agricultura familiar no Amapá possui produção em atividade vegetal e pecuária. Na produção 

vegetal se destaca a produção da mandioca, seguida pela cultura do arroz, feijão, milho e café.  

A mandioca (produto utilizado para a produção da farinha) é a maior produção da agricultura 

familiar, sendo esta responsável por produzir 14.421.557 Kg de farinha que abastece o mercado local. 

Segundo o IBGE (2006) a produção da farinha oriunda dos estabelecimentos familiares apresenta um 

valor da produção na ordem de R$ 10.425.853,00. A produção de farinha de mandioca oriunda da 

                                                           
2 Segundo critérios do IBGE (2006) pág. 16: “É toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades 
agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma única administração: a do produtor ou a do administrador. 
Independente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como objetivo a 
produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim numa unidade recenseável”. 
3 Por conta de atender à demanda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Censo Agropecuário 2006 adotou o conceito 
de “agricultura familiar” conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da 
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 



agricultura familiar representa 88,83% do total que é produzido nos estabelecimentos agropecuários do 

Amapá, que perfaz um montante de 16.234 toneladas. 

Na pecuária, a agricultura familiar praticada no Estado produz de forma significativa: gado 

vacum, leite, ovos de galinha, aves e suínos.  

Na produção de gado vacum, os estabelecimentos familiares possuem um total de 17.308 

cabeças de gado vacum, e no oposto, os estabelecimentos não familiares possuem 40.420. Sendo 

assim, a agricultura familiar é responsável por 29,98% da produção do Estado. Em relação à produção 

de leite de vaca, os estabelecimentos familiares são responsáveis por produzir 532.040 litros de um 

total de 973.641, ou seja, são responsáveis por 54,64% da produção de leite. Na produção de aves, os 

estabelecimentos familiares produzem 26.256 cabeças de um total de 52.351, o que representa 

50,15% da produção no Amapá. Na produção de ovos de galinha a quantidade produzida é de 53,38%. 

No que se refere à produção de suínos, os estabelecimentos familiares são responsáveis por manter 

8.608 cabeças de um total de 14.537, o que representa um percentual de 59,61% da produção de 

suínos no Estado (Tabela 1) (IBGE, 2006).  

 

Tabela 1 – Produção da agricultura familiar e não familiar no Estado do Amapá  

Produtos  Agricultura familiar  Agricultura não familiar % da produção familiar 

Farinha de mandioca 14.421.557 Kg  1.813.012 Kg 88,83% 

Bovinos 17.308 C 40.420 C 29,98% 

Leite de Vaca 532.040 L 441.601 L 54,64% 

Aves 26.256 C 26.095 C 50,15% 

Ovos de Galinha 33.789 Dz 29.505 Dz 53,38% 

Suínos 8.608 C 5.929 C 59,61% 

Fonte: IBGE, 2006. 
Nota: Kg= quilograma; C= cabeças; L= litros; Dz = dúzias 
Org. SILVA, 2013. 

 

Os dados da Tabela 1 mostram a importância significativa do desempenho da produção 

familiar no Estado do Amapá. Em muitos produtos, a produção familiar é superior à quantidade 

produzida pelos estabelecimentos não familiares. 

A participação significativa da produção familiar no Amapá apresenta como um dos fatores 

para este destaque, a presença e as ações dos serviços de assistência técnica e extensão rural 

promovido pelo RURAP. Tais serviços tem prestado apoio às formas de produção desenvolvidas pelos 

agricultores familiares além de contribuir para melhorar a qualidade de vida dos mesmos.  

Isto tem ajudado os agricultores familiares a permanecerem nos seus estabelecimentos e a 

promover postos de trabalho para muitos que vivem no meio rural. Neste sentido, os dados do IBGE 

(2006) mostram que 10.371 das 13.095 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários do 

Amapá estão desenvolvendo atividades na agricultura familiar. 



Este número revela o potencial em termos de absorção de trabalho que a agricultura familiar 

desempenha em relação à manutenção de pessoas ocupadas em suas atividades, o que tem 

promovido de certa forma a fixação do homem ao campo, bem como contribuído para a geração de 

renda para muitas pessoas.  

A assistência técnica e extensão rural direcionada para os agricultores familiares no Amapá 

têm trilhado no sentido de transferir conhecimentos e tecnologias para promover o crescimento e 

desenvolvimento da agricultura familiar. Esta é a missão do Instituto de Desenvolvimento Rural do 

Amapá – RURAP. 

 

ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RURAP NA AGRICULTURA FAMILIAR DO AMAPÁ 

 

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá é uma autarquia estadual da administração 

indireta do Estado, com autonomia administrativa e financeira, foi criado no ano de 1991, pelo decreto 

nº 0122/1990 com a finalidade de assumir a assistência técnica e extensão rural. O RURAP está 

vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Amapá – SDR. 

O RURAP tem como missão, 

 
Implementar a política de desenvolvimento rural do Estado, por meio dos serviços de 
assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, assim com da ação 
articulada junto a toda cadeia produtiva do setor, visando promover as condições de 
sustentabilidade alimentar, socioeconômica e ambiental do Amapá (RURAP, 2011 p. 5). 
 

 
O instituto possui 22 sedes locais, distribuídas em todos os municípios do Estado. O quadro 

funcional do instituto é composto de servidores de diferentes áreas de formação profissional, dentre os 

quais, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, técnicos em agropecuária, 

psicólogos, pedagogos, engenheiros de alimentos, nutricionistas, assistente social, zootecnista entre 

outros (RURAP, 2010). 

Cada sede local atende várias comunidades com os serviços de assistência técnica e extensão 

rural. O quadro 2 mostra as comunidades atendidas por sede local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Quadro 2 – Nome das comunidades atendidas por sede do RURAP. 

SEDE LOCAL COMUNIDADES 

AMAPÁ 

Base Aérea, Amapá Grande, Calafate, Cruzeiro, Piquiá, Sede/Periferia, Ramudo, Santo Antônio, 

São João, Vista Alegre, Juncal, Vulcão do Norte, Tabocas, Bom Nome, Espírito Santo, Bicudinho, 

Cajueira, Pinheiro, Celso, Queimadas, Pedra Redonda, Garrote, Bela Vista, Achuá. 

ÁGUA BRANCA 

DO CAJARÍ 

Açaizal, Acampamento, Água Branca, Ariramba do Cajari, Boca do Braço, Dona Maria, Itaboca do 

Cajari, Mangueiro, Marinho do Cajari, Martins, Santa Clara, Santarém, Sororoca. 

BAILIQUE 

Abacate, Açaituba, Acari, Andiroba, Araquiçal, Arraiol, Bacuri, Boa Esperança, Bom Jardim, Boca 

Velha, Burutizal, Capinal, Carneiro, Shekiná, Cristo Rei, Cubana, Equador, Pereira, Filadélfia, 

Franco Grande, Franquito, Freguesia, Furo do Araguari, Galiléia, Gurijuba, Igaçaba, Igarapé da 

Cachaça, Igarapé da /ponta, Igarapé do Farol, Igarapé do Meio, Igarapé Grande do Curuá, Igarapé 

Jacaré, Igarapé Vieira, Ilha Vitória, Ilhinha, Itamatatuba, Jaburu Grande, Jangada, Jaranduba, 

Junco, Limão do Curuá, Livramento, Macaco de Fora, Macedônia, Maranata, Marinheiro de Fora, 

Mastro, Maúba, Monte Carlos, Monte das Oliveiras, Mupéua, Papagaio, Paraíso, Paratu, Ponta da 

Esperança, Ponta do Curuá, Progresso, Redondo, Sabrecado, Santo Antônio, São João, São João 

Batista, São Pedro, São Sebastião, Siriúba, Urucurituba, Viadinho.    

CALÇOENE 

Goiabal/Ramal, Cunani/Ramal, BR 156, Rio Calçoene, Calçoene, Mutum/Igarapé Grande, Ilha 

Grande, Asa Aberta, Irineu, Rego Velho, Felipe/Salgadeira, Trapiche, Cachaça, Torrão, 

Tracajatuba. 

CARNOT 
Carnot, Ramal da Sosp, Cassiporé, Samal São Benedito, Ramal Barraco do Meio, Ramal Raio de 

Sol, Br 156, Ramal do Cunani, Ramal Sol Nascente, Torrão. 

CUTIAS DO 

ARAGUARÍ 

Sagrado Coração de Maria, Livramento, São Sebastião, Bom Destino, Liberdade, Creio em Deus, 

Pracuúba, São Paulo, Bom Amigo, Alta Floresta, Gurupora, Alegria do Araguari, Deus por nós, 

Ramal do Alho, Capoeira dos Reis, Cutias do Araguari, Bom Jesus, Ilha da Jacitara, Milagre de 

Jesus, Nova Esperança, Ramal Coração de Jesus, Ramal da Areia Branca, Ramal do Jacamim, 

Santa Rosa, Guanabara. 

FERREIRA 

GOMES 

Sede/Periferia, Paredão, Terra Preta, Água Viva, Triunfo, Acapuzal, Tracajatuba, Caldeirão, São 

Raimundo, Ferreirinha, São Tomé, Nova Vida, Igarapé do Palha, Baixo Araguari. 

LARANJAL DO 
JARI 

Iratapuru, Cachoeira, Padaria, Tira Couro, Arapiranga, Igarapé do Meio, São Braz, Periferia da 

sede, França Rocha, Bacia branca/Fé em Deus, Muriaçá, Maicá, Retiro, Assentamento, São 

Mititão, Sombra da Mata.   

MAZAGÃO 

Piquiazal, Curuçá, Ajuruxi, Cajari, Ariramba, Mazagão Velho, Foz do Maracá, Ajudante, Periferia de 

Mazagão Velho, Foz do Mazagão Velho, Baixo Rio Preto, Médio Rio Preto, Carvão, Camaipi, Vila 

Nova, Colônia Z-8, EFAC, Mutuacá, Urubuena.   

MACAPÁ 

Abacate da Pedreira, Ambé, Areal do Matapi, Ariri, Casa Grande, Campina Grande, Curralinho, 

Curiaú, Coração, Dra. Mércia, Igarapé das Armas, Igarapé do Fugido, Igarapé do Fugido, Igarapé 

Pirativa, Igarapé Pescada, Ilha Redonda, Ilha Mirim, Infrero I, Km 09 (Linhas A,B,C,D,E,F,G,H), 

Lagoas dos Índios, Lontra da Pedreira, Mata Fome, Mel da Pedreira, Pe. Josimo, Pólo 

Hortifrutigranjeiro, Porto do Abacate, Ressaca da Pedreira, Rio Bacaba, Rio Carapanatuba, Rio 

Ipixuna Miranda, Rio Pedreira, Rosa, Santo Antônio da Pedreira, São Francisco do Ariri, São Pedro 

dos Bois, Sãp Pedro do Caranã, Tessalônica, Torrão do Matapi, Macapá (entorno), Afuá. 

ITAUBAL DO 

PIRIRIM 

Itaubal, Inajá, Santa Maria do Curicaca, Carmo do Macacoari, Tracajatuba III, São Miguel do 

Macacoari, Igarapé Cobra, Igarapé Capim, Igarapé Novo, Igarapé Pau Mulato, Foz do Macacoari, 

Rio Jordão, Conceição do Macacoari, São Tomé do Macacoari, Igarapé do Porco, Ipixuna Grande, 

Igarapé do Uruá, Igarapé Jupari, Igarapé Puraquê, Bom sucesso. 



MARACÁ 
Vila Maracá, Marvim, Pancada, Laranjal do Maracá, Itaubal, Ponte do Breu, Rio Preto, Central do 

Maracá, Conceição, Igarapé do Lago, Santa Maria, São Miguel, São José, São Jorge. 

MARUANUM 
Fátima, Santa Maria, São José, São Pedro, Carmo, Santa Luzia, Torrão, Conceição Pirativa, São 

Sebastião, São Benedito, Igarapé do Lago, Limão, Vila Nova, Igarapé do Bispo e São Raimundo. 

OIAPOQUE 

BR 156, Margem Direita do Rio Oiapoque, Rio Pantanary, Santa Izabel, Manga, Kumarumã, 

Kumenê, Encruzo, Pikiá, Kuripi, Kariá, Estrela, Ywaika, Samaúma, Igarapé Grande, Espírito Santo, 

Galibi, Uaha, Kunanã, Ariramba, Tukái, Ahwmâ, Sede. 

PEDRA BRANCA 
Tucano I, Tucano II, Sete Ilhas, Riozinho, São Sebastião do Cachaço, Centro Novo, Arrependido, 
Água Fria, Pedra Branca, São José do Cachorrinho, Xivete, Stephaneo, Nova Divisão, 
Assentamento da Pedra Branca, Porto Alegre. 

PRACUÚBA 
Cujubim, Pracuúba, Pernambuco, Flexal, Breu, São Miguel, Santa Tereza, Açaizal, Porto Franco, 

Tucumã, Porto baixo, Tucunaré. 

PORTO GRANDE 
Colônia Agrícola do Matapi (Linhas: A,B,C,C,G e H), E.F.A (Km 132/142), Campo Verde, Limão, 

Cupixi e Vila Nova.  

SERRA DO 
NAVIO 

Assentamento do Silvestre, Água Branca, Cachaço, Sucuriju, Stephaneo, Anta, Jararaca, P. 

Socorro. 

SANTANA 
Ilha de Santana, Periferia de Santana, São José do Matapi, Pirativa, Coração, Ananindeua, São 

João do Matapi, Polo, Km 09 

SÃO JOAQUIM 
DO PACUÍ 

São Joaquim, Santa Luzia, Corre Água, Ponta Grossa, Dois Irmãos, Catanzal, São Tomé, Garimpo, 

São Benedito, Lago Papagaio, São Francisco, São Sebastião, Tracajatuba I, Carobal do Piririm, 

Vila do Damasio. 

TARTARUZAL-
ZINHO 

Itaubal do Amapá, Bom Jesus, Terra Firme, Aporema, Lago Duas Bocas, Pedra Malhada, 

Tartarugalzinho, Assentamento Governador Janary, Lago Novo. 

VITÓRIA DO 
JARÍ 

Jarilândia, Marapi, Marajó, Arapiranga, Caracurú, Felipe, Muriacá, Beiradinho. 

Fonte: RURAP, 2011. 

 

No ano de 2008 o RURAP atendeu diretamente com os serviços de assistência técnica e 

extensão rural a um público de 12.248 agricultores familiares, em 2009 o número de assistido foi de 

12.778, em 2010, 10.226 e em 2011, 8.639. 

Esses dados mostram que de 2008 para 2009 houve um acréscimo no número de agricultores 

familiares atendidos pelo RURAP, sendo que em 2010 ocorreu um decréscimo, o que permaneceu em 

2011.  

Segundo o RURAP, a variação no número de agricultores familiares assistidos é decorrente do 

fato de que o instituto tem apresentado um quadro de funcionários em regime temporário, o que não 

tem atendido a demanda. Um concurso realizado em 2010 para o instituto procurou sanar esta 

deficiência, mas os resultados ainda não são otimistas. 

Tal fato tem representado um prejuízo no campo, no qual os agricultores na incerteza de 

atendimento de assistência técnica e extensão rural acabam se deparando com dificuldades para 

produzir gêneros alimentícios com valor de mercado, como por exemplo, pelo não financiamento pela 

falta de projeto.  

Outros problemas enfrentados pelo RURAP estão relacionados com o repasse limitado de 

recursos para o instituto e com a atuação de procedimentos técnicos defasados de operacionalização 



em campo com os agricultores. O orçamento anual do RURAP desde 2003 permanece inerte frente ao 

crescimento orçamentário do Estado (RURAP, 2010). 

Mesmo com as dificuldades técnicas, operacionais, administrativas e financeiras, o RURAP 

tem desencadeado uma série de atividades que tem ajudado no desenvolvimento da agricultura familiar 

do Estado. 

O RURAP tem desenvolvido ações no âmbito de cursos e treinamentos pautados em aspectos 

tecnológicos, gerenciais e ambientais, de forma a proporcionar o melhor desempenho nos aspectos 

produtivos e qualidade de vida dos agricultores. 

Para isso, o instituto desempenha em campo vários programas e projetos de assistência 

técnica e extensão rural: programa de produção de alimentos, capacitação, horticultura, manejo de 

açaizais, apoio a apicultura/meliponicultura, apoio a ração regionalizada, crédito rural, pastagem nativa, 

horta escolar, psicultura, apoio a agroindústria familiar, tratamento de água, embutidos e defumados, 

fabricação de farinha, apoio a produção de mudas, educação ambiental, segurança alimentar, 

planejamento comunitário, cooperativismo/associativismo, emissão de identidade rural, assessoria em 

comercialização e apoio em áreas de lazer e recreação (RURAP, 2010). 

O acesso ao crédito pelo agricultor familiar é uma das atividades que o RURAP tenta valorizar 

fortemente, pois o acesso ao crédito pode proporcionar a aquisição de novas tecnologias e estruturas 

que proporcionem melhoras no desempenho da agricultura familiar do Estado. 

O crédito, juntamente com outros serviços, é de fundamental importância para que haja o 

incremento na produtividade agrícola que decorre do uso de insumos modernos e da introdução de 

novas variedades de cultivo, o que tende a aumentar a produção e melhorar as condições de vida do 

conjunto da população (SOUZA, 2012). 

O acesso ao crédito por parte dos agricultores tem sido proporcionado em boa escala pelo 

desenvolvimento das atividades dos técnicos do RURAP. Em 2008, foram elaborados pelo instituto 214 

projetos de financiamento, em 2009, 316 e em 2011, 309. Os dados sobre o número de projetos 

elaborados pelo RURAP e os valores envolvidos nestes são apresentados na Tabela 2 (RURAP, 2008, 

2009 e 2011). Pela ocorrência de um incêndio na sede do instituto, muitos documentos foram perdidos, 

entre eles, documentos que relatavam os números de projetos elaborados em 2010.  

 

 

 

 

 



Tabela 2 – Número de projetos elaborados pelo RURAP para a agricultura familiar no Estado do Amapá, por discriminação 
da fonte do recurso, ano dos projetos e valores envolvidos. 

Discriminação  
Projetos elaborados  Valores (R$) 

2008 2009 2011 2008 2009 2011 

FRAP 97 17 96 2.438.128,43 393.071,04 1.670.426,04 

PRONAF A 46 20 1 781.381,17 337.725,90 21.500,00 

PRONAF B 47 226 189 70.500,00 439.500,00 445.925,14 

PRONAF AC 1 1 - 3.095,90 2.386,80 - 

PRONAF AF 21 52 19 455.012,04 921.226.64 332.560,47 

PRONOF C 2 - - 10.801,80 - - 

PRONAF floresta - - 4 - - 72,011,13 

TOTAL  214 316 309 3.758.919.34 2.093.910,38 2.542.422,78 

Fonte: RURAP (2008/2009/2011). 
Org.: COSTA SILVA, 2013. 

 

Os dados da Tabela 2 mostram que o número de projetos para a agricultura familiar aumentou 

em 47% do ano de 2008 para 2009, e que do ano de 2009 para 2011 não houve acréscimo, e sim 

decréscimo, de 316 para 309 projetos. No que se refere aos valores envolvidos pode-se perceber que 

de 2008 para 2010 ocorreu um decréscimo nos valores e de 2009 para 2011 um acréscimo. 

Uma das explicações para as oscilações nos números de projetos elaborados pelo RURAP 

pode está relacionado com a deficiência em atender a demanda dos agricultores, já que estes 

necessitam de um profissional para a elaboração de um projeto. No Estado, pela quase ausência de 

empresas privadas de assistência técnica – ressalvados os serviços de alguns técnicos particulares 

com autorização para tal finalidade – os agricultores familiares dependem fortemente dos serviços do 

RURAP.  

Em relação às oscilações nos valores dos projetos, uma das explicações cabíveis se encontra 

no fato de que as linhas de crédito apresentam valores diferenciados de acesso. Por isso, apesar do 

crescente número de projetos elaborados, os acessos acontecem nas linhas que disponibilizam valores 

menores. 

O número de agricultores familiares que acessam créditos no Amapá ainda é pequeno. Isto 

está fortemente relacionado ao fato de que o RURAP não tem respondido a demanda sobre os seus 

serviços, ora, por deficiência no quadro de funcionários, ora, por falta de logística, o que tem 

prejudicado a relação RURAP-agricultores familiares.  

A política de assistência técnica e extensão rural no Amapá, para que possa desempenhar um 

papel satisfatório no seu desenvolvimento, precisa avançar consideravelmente em todos os setores, 

administrativo, técnico, político e financeiro. Enquanto tal avanço não acontece, o RURAP só tende a 

acumular a desconfiança que vem recebendo do seu público.  

Em 2010, por meio de um pacto federativo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – 

MDA, o RURAP conseguiu um considerável avanço, a “superação” de um de seus grandes desafios, 



isto é, possuir um quadro de pessoal próprio e em “número adequado” para realizar as atividades de 

maneira “satisfatória” (RURAP, 2010). 

No entanto, muitos dos novos técnicos que compõe o quadro do RURAP vieram de outros 

estados e não conhecem a realidade da agricultura familiar local (diga-se de passagem, que muitos dos 

próprios técnicos do Estado também não conhecem a realidade da agricultura local, prova disto, são os 

resultados de ações mal sucedidas promovidas pelo RURAP). Neste sentido, os novos técnicos tem o 

desafio de primeiramente entender a dinâmica da agricultura familiar amapaense, de forma a 

reconquistar a confiança dos agricultores.   

No mais, o RURAP informa que as perspectivas para a agricultura familiar no Estado no que se 

refere aos serviços de assistência técnica e extensão rural são otimistas, pois segundo o instituto o 

quadro de profissionais foi completado para atender a demanda e conjuntamente tem ocorrido a 

obtenção de novos veículos e equipamentos que são de fundamental importância para as operações 

do instituto.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços de assistência técnica e extensão rural, realizados por meio do Instituto de 

Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP são essenciais para que a agricultura familiar praticada no 

Estado do Amapá continue se reproduzindo.  

No entanto, é necessário que o instituto avance para diminuir as deficiências que atrapalham 

consideravelmente a realização de programas e projetos de assistência técnica e extensão rural para a 

agricultura familiar no Estado. 

Espera-se que os serviços de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares, 

promovidos pelo RURAP, consigam promover o crescimento e desenvolvimento da agricultura familiar 

no Estado do Amapá, por meio de ações planejadas e articuladas junto aos demais agentes envolvidos 

no objetivo de fortalecer a agricultura amapaense. 
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