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O CEDAGRO elaborou uma matéria 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. Essa matéria foi publicada na Revista Campo Vivo, nº 
45, Dez. 2020. Leia a matéria na integra acessando o link: 
www.cedagro.org.br/news/news_87_JUL20.pdf

CUSTOS E RENDA 
NA AGRICULTURA

O CEDAGRO atualizou o estudo dos coe�cientes técnicos e custos de 
produção de 40 atividades agrícolas em diferentes níveis tecnológicos e 
situações no estado do Espírito Santo. São 69 planilhas eletrônicas que podem 
ser adaptadas às diversas condições de cada empreendimento, possibilitando, 
assim, realizar uma análise comparativa dos custos e receitas entre vários 
produtos agrícolas e, consequentemente, avaliar a rentabilidade e a 
viabilidade econômica das diversas culturas elencadas neste trabalho. Essa 
atualização é feita a cada dois anos.

Esse trabalho foi publicado em diversos veículos de comunicação, 
especialmente na revista Pro-campo e Campo vivo e pode ser lida na integra 
no site do Cedagro, no link do Agronews:   
www.cedagro.org.br/news/news_92_abr21.pdf

AÇÕES DO DIÁLOGO 
FLORESTAL CAPIXABA

O CEDAGRO coordena desde Dez de 2018 o Fórum de Diálogo Florestal Capixaba que é 
composto de cerca de 20 instituições representando empresas privadas, instituições 
públicas, movimentos sociais, entidades ambientalistas, organizações da sociedade 
civil, ensino, entre outras, tendo desenvolvido uma série de ações, a destacar: 
Publicação em janeiro 2021 intitulada “Ações e procedimentos Inovadores do Fórum 
Florestal Capixaba - 2019 e 2020” que pode ser lido pelo link: 

Também realizou em conjunto com Diálogo Florestal Nacional no dia 11/05/2021 o 
seminário on-line (Webnar) com cerca de 300 participantes sobre a implementação dos 
Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e seus respectivos Projetos de 
Recomposição de Áreas Degradadas (PRADAs) no Estado do Espírito. O PRA é um 
importante instrumento para adequação ambiental das propriedades Rurais em 
cumprimento do Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012). Onde houver 
passivo de APP (Áreas de Proteção Permanentes) ou RL (Reserva Legal) deverão ser 
tomadas as medidas para a recomposição dessas áreas, através da adesão ao PRA. Esse 
Webnar pode ser visto por meio do Youtube do Diálogo Florestal: 
www.youtube.com/watch?v=94MYIVQ0uWE

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS

O Cedagro está realizando dois estudos em parceria com a WWF–Brasil 
intitulados: “Mapeamento e Análise dos Potenciais Arranjos Institucionais para 
Restauração de Paisagens Florestais no Estado do Espírito Santo” com a 
�nalidade de identi�car e analisar os parceiros estratégicos e as iniciativas que 
possam dar escala a restauração �orestal e o estudo  “Projetos Bancáveis 
Oriundos de Cadeias Produtivas Sustentáveis do Agro Capixaba”  que objetiva 
identi�car potenciais empresas e instituições que desenvolvem ou tenham 
projetos sustentáveis ligados ao Agronegócio Capixaba com vistas ao apoio 
técnico e �nanceiro.

ATLAS DA IRRIGAÇÃO 
NO BRASIL

Foi publicado em março/2021, o Atlas da Irrigação no Brasil de autoria da ANA 
(Agencia Nacional de Águas) com participação do Cedagro que forneceu 
informações de áreas e culturas irrigadas no ES. 

Leia a matéria na integra acessando o link: http://atlasirrigacao.ana.gov.br

Congresso Tecnológico Brasileiro 
Água e Energia

O Cedagro em conjunto com o Instituto de Engenharia e Agronomia realizou 
entre 22 a 24 de junho de 2021 de forma ON LINE o Congresso Tecnológico 
Brasileiro Água e Energia - Aquaenergy com a participação de 213 inscritos de 
diversos Estados Brasileiros. Participaram desse evento um público bastante 
diversi�cado com pro�ssionais de diversas categorias que atuam nas 
diferentes áreas de ensino, pesquisa, regulação, fomento, produção, 
tratamento, distribuição, consumo; além de empresários, estudantes, 
ambientalistas, entre outros ligados aos setores de água e energia.

PUBLICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL 
SOBRE REGENERAÇÃO NATURAL 

DE FLORESTAS NATIVAS
A editora do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES publicou de forma 
digital, livro (Ebook) em abril de 2021, sobre um estudo realizado pelo 
Cedagro em 2015 intitulado “Potencial de regeneração natural de �orestas 
nativas nas diferentes Regiões do Estado do Espírito Santo”. 

Esse assunto foi também divulgado pela TV Ambiental em abril/maio 2021, 
por meio de entrevista feita com os autores do livro: Marcelo Simonelli, 
Sebastião Venâncio Martins, Mário Sartori, Frederico Lopes Raposo Filho, 
Gilmar Dadalto e Marcos Lima Pereira.

O livro pode ser lido: 
https://edifes.ifes.edu.br/images/stories/livros/05_e_PDF.pdf

https://dialogo�orestal.org.br/wp-content/uploads/2021/01/publicacao-acoes-inovadoras-�-capixaba-2020.pdf

https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2021/01/publicacao-acoes-inovadoras-ff-capixaba-2020.pdf

