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Entrevista

PRINCIPAIS 
CONQUISTAS E REALIZAÇÕES

Realização de Estudos e Fomento Tecnológico e 
Gerencial

Foi elaborado, originalmente em 2007, um documento 
contendo 70 planilhas de custos de 40 atividades agrícolas 
em diferentes situações no Espírito Santo. Serve de base 
para a análise de viabilidade econômica de implantação e 
manutenção de culturas tradicionais e outras novas no 
estado. Também permite fazer uma análise de custos e 
receitas internas de cada atividade agrícola. Essas planilhas 
são atualizadas a cada dois anos.

Levantamento de coe�cientes 
técnicos e custos na agricultura

2007 - 2015

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

Valores de terra nua no Estado do 
Espírito Santo - 2008

Foi feito um levantamento da área de produção �orestal e 
um diagnóstico do mercado de produtos oriundos de 
madeira de �orestas plantadas no Espírito Santo, com o 
propósito de dimensionar o consumo e fazer um balanço 
da oferta e demanda de produtos �orestais madeiráveis, 
bem como identi�car as principais oportunidades e 
limitações do setor, visando à proposição de estratégias e 
ações para avançar no desenvolvimento da cadeia 
produtiva de �orestas plantadas no Espírito Santo.

Dimensionamento do Mercado 
Capixaba de Produtos Florestais 

Madeiráveis - 2011

Foi feita a quanti�cação 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 hidrográ�cas do Estado do Espírito 
Santo. Teve como objetivo servir de base para o 
estabelecimento de programas e ações de políticas 
públicas e privadas relativas ao uso adequado do solo, 
visando ao equilíbrio da produção agrícola e à conservação 
dos recursos naturais. Serviu também para comparar com 
os resultados obtidos de estudo feito por ocasião da 
ECO/RIO 92, isto é, 20 anos antes.

Levantamento de Áreas Agrícolas 
Degradadas no ES - 2012
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