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PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS
PELO CEDAGRO EM 2015
O Cedagro tem suas ações pautadas em três eixos estratégicos:
1 - Políticas de Desenvolvimento do Agronegócio e Apoio aos Associados - Ações:
•
Participação na elaboração do documento intitulado “Avaliação Agronômica e de Consumo de Água de
Sistemas de Irrigação” com vistas a esclarecer as autoridades governamentais, com fundamentação técnica,
sobre o uso de água na agricultura irrigada, no período seco, e evitar a proibição equivocada de alguns tipos de
equipamentos como a aspersão convencional e o Pivô Central, em algumas localidades;
•
Revisão do ante projeto de legislação florestal estadual apresentado pelo Idaf, que adapta o código
florestal brasileiro a à situação capixaba. A principal sugestão é que trate de forma diferenciada as florestas com
fins ambientais das florestas com fins econômicos. A ideia é tratar a atividade florestal produtiva semelhante à
atividade agrícola. Portanto, dispensada de autorização para plantio, corte, comercialização etc;
•
Coordenação do Foagro (Fórum capixaba de instituições agrícolas) visando à elaboração e
encaminhamento de ações concretas de convivência com a seca, especialmente sobre as alternativas de
aumento de disponibilidade hídrica em áreas críticas;
•
Participação efetiva na coordenação adjunta do Fórum de Diálogo Florestal Capixaba e também na
Comissão de Meio Ambiente do Espírito Santo em Ação.

2 - Realização de Estudos e Fomento Tecnológico e Gerencial
•
Estudo - Atualização dos Coeficientes Técnicos e Custos de Produção na
Agricultura - Disponível no site do Cedagro
O estudo contemplou a atualização de coeficientes técnicos e custos de produção
de atividades agrícolas em diferentes níveis tecnológicos mais usados e/ou
recomendados no Estado, nas seguintes atividades:
Abacate, arroz, café conilon, café arábica, cacau, caju, mamão havaí e formosa,
coco anão, banana prata, banana da terra, banana nanica, manga indiana,
maracujá, morango, abacaxi, goiaba, tangerina, laranja, limão tahiti, pastagem,
capineira, eucalipto, palmeira real e pupunha, seringueira, pimenta-do-reino, limão
tahiti, tomate, alho, batata inglesa e baroa, inhame, cana-de-açúcar, feijão, milho,
mandioca, gengibre, pecuária de corte e de leite, uva , tangerina, pinus e
reflorestamento ambiental (Reflorestamento em áreas de aterro; em áreas de pasto
e enriquecimento florestal em áreas de capoeirinha).
São 42 atividades agrícolas/ambientais e cerca de 70 planilhas. Foi elaborado,
originalmente em 2007, e a cada dois anos vem sendo atualizado. Serve de base para a análise de viabilidade econômica de
implantação e manutenção de culturas tradicionais e outras novas no Espírito Santo. Também permite fazer uma análise de custos e
receitas internas de cada atividade agrícola.
•
Estudo: Áreas com Aptidão para a Silvicultura de Eucalipto nas Diferentes Regiões do Estado do Espírito Santo /
2015 - Em fase de publicação
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.
•
Estudo: Dimensionamento do Mercado Capixaba de Produtos de Madeira de Origem Nativa / 2015 - Em fase de publicação
Realizou-se um diagnóstico do mercado de produtos oriundos de madeira de origem nativa, com o propósito de dimensionar o
consumo e identificar as principais oportunidades e limitações, visando à proposição de estratégias e ações para avançar no
desenvolvimento do setor no Espírito Santo.
•
Participação no Programa de Desenvolvimento Rural Territorial - PDRT (em parceria com a Fibria) - Início em 2013,
em andamento
Consiste no acompanhamento técnico e gerencial (assistência técnica e extensão rural) em comunidades na área de abrangência da
regional Aracruz - ES, visando à produção agrícola, comercialização e gestão/organização de comunidades vizinhas as áreas da Fibria
(Programa Social).
•
Elaboração do livro: “Transformações da Agricultura Capixaba - 50 anos". Em fase de revisão e publicação
Este documento apresenta um resgate histórico da agricultura capixaba nos últimos 50 anos, com base em textos publicados e
principalmente em relatos de profissionais que vivenciaram os eventos na época em que ocorreram. A linha do tempo (50 anos) se
justifica uma vez que é nesse período que ocorreram as maiores transformações no rural capixaba que iniciou pelo programa de
erradicação do café, provocando o maior êxodo rural da história capixaba, até os dias atuais com grandes avanços na diversificação,
produção, produtividade, qualidade, agregação de valor aos produtos, infraestrutura rural e capacidade de gestão do negócio
agrícola.
Foram entrevistados mais de 30 profissionais sobre 25 temas diferentes ligados ao rural capixaba, como também buscadas
informações publicadas de modo que o texto retratasse com veracidade os fatos e números citados.

3 - Eventos Técnicos Promovidos:
I FORUM DE RECURSOS HÍDRICOS E ADVERSIDADES CLIMÁTICAS
Período de realização: 15 de maio de 2015
Local: Vitória/ES
IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA – BORRACHA 2015
Período de realização: 24 a 26 de junho de 2015
Local: São José do Rio Preto / SP
III CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO - III CBE
Período de realização: 02 a 04 de setembro de 2015
Local: Vitória/ES
VI ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO
Período de realização: 24 de Setembro de 2015
Local: Serra / ES
VI SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO –PAPAYA BRASIL
Período de realização: 10 a 13 de novembro de 2015
Local: Vitória/ES
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