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O que é o CEDAGRO?
O Centro de Desenvolvimento do Agronegócio - CEDAGRO, registrado em
27/10/2004, em Vitória/ES, é uma organização não governamental, sem fins
econômicos, pessoa jurídica de direito privado, de gestão autônoma, tipo
associação, tendo como finalidade básica a promoção e o fortalecimento do
agronegócio sustentável.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES
Políticas de apoio e fomento aos diferentes segmentos do agronegócio e do meio ambiente;
Realização de estudos e pesquisas em áreas estratégicas e constituição de banco de dados;
Promoção de eventos técnico-culturais e qualificação de recursos humanos;
Assistência técnica e orientação tecnológica nas áreas de produção, comercialização
e gestão de negócios agrícolas e ambientais.

Principais CONQUISTAS E REALIZAÇÕES
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E APOIO AS
EMPRESAS/INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS
Coordenação do setor privado no processo que culminou na revisão da legislação
referente à construção e adequação de barragens, eliminando o excesso de
burocracia (exigências) desnecessária, tornando a aplicação do decreto mais ágil e
menos oneroso, sem afetar o projeto técnico e o meio ambiente.
Participação na formulação da legislação estadual de agrotóxico que regulamenta a
venda, transporte, descarte de embalagem, cadastro, uso e aplicação desses produtos.
Contribuição significativa para a formulação do Novo Código Florestal Brasileiro (Lei
Federal 12.651, de 25 de maio de 2012) por meio da apresentação de propostas
concretas que foram inseridas na referida lei.
Coordenação da proposta de mudança na legislação sobre outorga de direito de uso
da água.
Reivindicação de mudança da atual lei florestal capixaba, envolvendo o setor privado
e organizações da sociedade civil, tratando de forma diferenciada as florestas com
fins ambientais das florestas com fins econômicos.
Coordenação da elaboração de documento contendo propostas estratégicas de
políticas agrícolas para o governo (2015-2018) intitulado “Rumos da agricultura
capixaba”.

Coordenação do processo de revisão do projeto de lei referente ao uso de água
subterrânea no estado do Espírito Santo, instituido pela AGERH - Agência Estadual
de Recursos Hídricos.
Articulação com órgãos públicos com vistas a alteração de leis/normas sobre plantio
de florestas de produção, especialmente na esfera municipal para dar segurança
jurídica aos empreendimentos de silvicultura.
Participação de membros do Cedagro no Comitê Temático de Meio Ambiente e
Interiorização do Desenvolvimento do Movimento Empresarial “ES em Ação”, no
Fórum de Diálogo Florestal Capixaba, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH) e de Meio Ambiente (CONSEMA)

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E FOMENTO
TECNOLÓGICO E GERENCIAL
Levantamento de coeficientes técnicos e custos na agricultura. 2007-2017
Foi elaborado, originalmente em 2007, um documento contendo 70 planilhas de
custos de 40 atividades agrícolas em diferentes situações no ES. Serve de base para
a análise de viabilidade econômica de implantação e manutenção de culturas
tradicionais e outras novas no ES. Essas planilhas são atualizadas a cada dois anos.

Valores de terra nua no Estado do Espírito Santo - 2008 e 2017

Foi feito um mapa de valores econômicos de terra nas diferentes municípios e
microrregiões homogêneas no ES. Esse documento fornece informações para
auxiliar produtores, empresários, agentes financeiros e demais profissionais nos
diversos processos de financiamento de crédito rural e serve de referência para
transações imobiliárias.

Dimensionamento do Mercado Capixaba de Produtos Florestais
Madeiráveis - 2011

Foi feito um levantamento da área de produção florestal e um diagnóstico do
mercado de produtos oriundos de madeira de florestas plantadas no Espírito Santo,
com o propósito de dimensionar o consumo e fazer um balanço da oferta e
demanda de produtos florestais madeiráveis.

Levantamento de Áreas Agrícolas Degradadas no ES - 2012

Foi feito a quantificação do total de áreas agrícolas degradadas, levando em conta os
principais usos do solo (café, pastagem e outros usos agrícolas), em nível estadual,
regional e nas bacias hidrográficas do Estado do Espírito Santo.

Potencial de Regeneração Natural de Florestas Nativas nas Diferentes
Regiões do ES - 2013
Esse estudo teve como objetivo fornecer informações que venham a contribuir
no processo de aumento da cobertura florestal nativa, de forma simples,
eficiente, com baixo custo e maior aceitação pelos produtores rurais e outros

componentes do setor florestal capixaba, o que facilitará o cumprimento da
legislação florestal.

Participação no Programa Integrado de Madeira e Alimento - PIMA
2006 / 2012
O Cedagro desenvolveu o trabalho de assistência técnica para os agricultores
referente ao plantio de culturas alimentares como aipim, milho e feijão consorciado
com eucalipto no primeiro ano em áreas próprias da Fíbria em parceira com os
produtores de comunidades vizinhas. Os resultados foram satisfatórios porque além
de não prejudicar o desenvolvimento do eucalipto, possibilitou o cultivo agrícola na
mesma área, obtendo assim renda extra para as comunidades.

Participação no Programa de Desenvolvimento Rural Territorial – PDRT
- Início em 2013, em andamento
Este trabalho em parceria com a Fíbria consiste no acompanhamento técnico e
gerencial (assistência técnica e extensão rural) em comunidades na área de
abrangência da regional Aracruz - ES, visando produção agrícola, comercialização e
gestão/organização de comunidades vizinhas as áreas da Fibria, utilizando os
princípios agroecológicos.

Análise Comparativa da Competitividade Econômica do Eucalipto em
Relação ao Café Conilon, Café Arábica, Pecuária de Corte, Pecuária de
Leite e Seringueira no Estado do Espírito Santo - 2014
Esse estudo levantou o custo de produção das atividades tradicionais (café conilon e
arábica, pecuária de leite e corte e seringueira) em diferentes níveis de
produtividade e calculou a lucratividade dessas atividades comparando-as com os
custos e lucratividade do eucalipto considerando os preços atuais e históricos de 10
anos. Teve como objetivo dar suporte a tomada de decisão dos diferentes
segmentos da cadeia florestal capixaba.

Áreas com Aptidão para a Silvicultura de Eucalipto nas Diferentes
Regiões do Estado do Espírito Santo - 2015
Esse estudo objetivou identificar regiões potenciais e preferenciais para o
desenvolvimento da silvicultura de eucalipto no Estado do Espírito Santo,
considerando aspectos socioeconômicos, legais e ambientais, visando contribuir
com o processo de expansão da silvicultura de forma sustentável, bem como dar
suporte a planos públicos e privados de desenvolvimento florestal.

Análise de Mercado Potencial de Espécies Florestais Nativas da Mata
Atlântica - 2017/2018
Esse estudo, em parceria com a TNC - The Nature Conservancy, teve como
finalidade analisar o mercado de produtos florestais da mata atlântica, madeireiros
e não madeireiros com base na avaliação da sustentabilidade do negócio, a
demanda existente e potencial dos produtos, a viabilidade de exploração do
mercado, os produtos e usos a serem explorados, o perfil do mercado, além da
produção necessária a fim de atender a demanda dimensionada.

PRINCIPAIS EVENTOS TÉCNICOS REALIZADOS

SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO PAPAYA BRASIL - 2007,
2009 e 2015
CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA 2007/2009/2013/2015
CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO
AMBIENTAL 2011/2012/2014/2016
CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO
- 2012/2013/2015
FORUM E MOSTRA TECNOLÓGICA AGUA E ENERGIA
- AQUAENERGY - 2017
FÓRUM BRASILEIRO DE FLORESTAS PLANTADAS
- MADEIRA BRASIL - 2005
SIMPÓSIO SOBRE CERTIFICAÇÃO E INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA NA AGRICULTURA - 2014
ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO
- 2010/11/12/13/14/15
ENCONTRO ESTADUAL DE IRRIGANTES - 2010, 2014, 2016
FORUM DE RECURSOS HÍDRICOS E ADVERSIDADES
CLIMÁTICAS - 2015
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