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O Cedagro realizará, em parceria com a Fibria, Secretaria de Agricultura, Idaf 
e Incaper, um estudo sobre o mercado de madeira no Espírito Santo. O esboço 
será feito para conhecer a verdadeira dimensão deste negócio, com o objetivo 
de potencializar a atividade com novos investimentos.

O setor florestal capixaba tem apresentado um significativo crescimento. O 
Estado tem cerca de 220 mil hectares de floresta plantada, correspondente a 
7% da área em uso agrícola. Esta esfera movimenta cerca de R$ 4 bilhões, iguais 
a 30% do PIB estadual do agronegócio. Mais de 80 mil empregos diretos e indi-

retos são gerados, envolvendo aproxima-
damente 23 mil propriedades rurais.  
Além disso, o território tem boa aptidão 
para o cultivo florestal.

Contudo, com exceção do setor de celu-
lose, o dimensionamento dos outros mer-
cados de matéria-prima florestal - a exem-

plo da produção de móveis, embalagens, esquadrias, carvão, tábuas, caibros, 
postes e mourões tratados, entre outros - não são conhecidos. Isso ocorre 
porque as informações não foram devidamente levantadas, sistematizadas e 
analisadas.

A ideia do estudo é propor mecanismos de estímulo ao desenvolvimento da 
atividade florestal. Serão feitas a identificação de mercados alternativos para os 
produtores rurais e a assimilação de pontos de estrangulamento da cadeia pro-
dutiva. Por meio do projeto, também serão 
apontadas as necessidades de interven-
ções do poder público e privado.

São quatro etapas: levantamento e aná-
lise dos dados disponíveis; pesquisa de 
campo em cinco grandes regiões (Grande 
Vitória, Linhares e Colatina, Venda Nova 
do Imigrante, São Mateus e Cachoeiro de 
Itapemirim); sistematização e análise dos dados; e elaboração do documento 
final.

Este estudo beneficiará tanto empresas privadas quanto instituições públicas 
(ensino, fiscalização, fomento, pesquisa e assistência técnica), produtores 
rurais, industriais e todos os segmentos ligados à cadeia produtiva madeireira. 

Confira os eventos de desenvolvimento e atualização profissional com envolvi-
mento do Cedagro para os próximos meses:

Informações:
www.cedagro.org.br

JUNHO

VI Simpósio Capixaba sobre Seringueira, dias 23 e 24, em São Gabriel da Palha. 

Simpósio Interestadual de Adequação Ambiental, dias 08 e 09, em Vitória. 
50º Congresso Brasileiro de Olericultura, de 19 a 23, em Guarapari.
39º Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, de 25 a 29, em Vitória.

JULHO


