
ATLAS 
DA 

IRRIGAÇÃO

O CEDAGRO foi indicado como referência estadual para apoiar a ANA (Agência Nacional de Águas) 
no levantamento de informações conjunturais sobre Áreas e culturas irrigadas no estado do 
Espírito Santo. A ANA está realizando em todos estados brasileiros esse levantamento que irá 
compor o Atlas da Irrigação no Brasil. Está previsto o lançamento até o �nal de 2020.
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CUSTOS DE PRODUÇÃO 
NA AGRICULTURA

O CEDAGRO elaborou um estudo que calculou quanto os custos de produção representam 
percentualmente em relação ao faturamento de diferentes culturas agrícolas. Esse cálculo 
considerou o ano de 2019 e também uma média dos últimos 06 anos. Todas as planilhas dos 
custos de produção encontram-se no site www.cedagro.org.br.

FÓRUM DE DIÁLOGO 
FLORESTAL CAPIXABA

Aconteceram duas reuniões do Fórum com assuntos relevantes como: Discussão sobre os valores 
das taxas cobradas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF para 
a exploração �orestal de vegetação de origem nativa; Criação de um Grupo de Trabalho (GT) sobre 
Legislação Florestal que em conjunto com o IDAF irá conduzir essa discussão; levantamento de 
linhas de pesquisas/estudos na área �orestal que será enviado o�cialmente à Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES como sugestão do Fórum visando 
direcionar e priorizar o aporte de recursos �nanceiros; Discussão e aliança de instituições e 
empresas visando desenvolver projetos de restauração �orestal e conservação do solo e água no 
estado do Espírito Santo. O CEDAGRO é atualmente a Secretaria Executiva do Fórum Florestal 
Capixaba.

FLORESTAS 
CULTIVADAS E 
RESTAURAÇÃO 

FLORESTAL

Foi publicado pelo IBÁ (Industria Brasileira de 
Árvores) artigo elaborado pelo CEDAGRO intitulado 
“As Empresas de Base Florestal e sua Contribuição 
com a Restauração de Florestas Nativas”, 
demonstrando que essas empresas destinam cerca 
de 42% da sua área total para �ns de conservação 
ambiental. 

DESMATAMENTO  
X  

REFLORESTAMENTO 
NO ESPÍRITO SANTO

O CEDAGRO publicou artigo demonstrando a 
redução drástica do desmatamento no estado do 
Espirito Santo que nos últimos anos foi 
praticamente zero. Em contrapartida houve um 
aumento signi�cativo na área re�orestada com 
nativas. 

www.cedagro.org.br/news/news_87_JUL20.pdf

CEDAGRO REALIZARÁ O
 “VIII ENCONTRO DE 

EMPREENDEDORES DO 
AGRONEGÓCIO 

VIII AGROEMPREENDEDORES”

O Encontro de Empreendedores do Agronegócio é um importante evento 
que visa promover a integração do setor, bem como discutir as perspectivas 
e as estratégias para a melhoria da competitividade sustentável do 
agronegócio capixaba.

Será realizado no dia 20 de outubro em Vitória/ES, entre 14:00h as 18:30h, na 
forma presencial, seguindo todos os protocolos sanitários exigidos para dar 
segurança aos participantes. 

Além de palestras relevantes serão feitas homenagens as Empresas e 
Pro�ssionais de destaques que foram mais indicados pelo público via 
internet nas categorias Cafeicultura, Fruticultura e Olericultura, Pecuária, 
Silvicultura, Aquicultura e Pesca, Floricultura e Jardinagem, Produção de 
sementes, Mudas ou Plantas (Viveirista), Cooperativismo/Associativismo, 
Revenda de Insumos Agrícola, Máquinas e Equipamentos agrícolas, 
Recuperação e Conservação ambiental (pessoa jurídica) e na categorias de 
Produtor rural líder e empreendedor,  Pro�ssional de destaque na cadeia 
produtiva agrícola, Pro�ssional de destaque na cadeia produtiva �orestal e  
Pro�ssional de destaque em Agroecologia (pessoa física). Também serão 
homenageadas as empresas e instituições que são parceiros do CEDAGRO 
como associados e na realização dos eventos, estudos e projetos.




