Desenho de Kaique Berger Butzke (Cmea de Vila
Pavão), classificado em primeiro lugar no Concurso de
Desenho e Poema do Balanço Social do Incaper
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SERTÃO SERENO
- Nestes tempos de estiagem
para que economizar?
- Para garantir a vida
e para ela não faltar.
-Ela quem? E por quê?
-Ela, água da nascente,
que faz o rio correr,
e, em sua amplitude,
não nos deixa perecer.
-Se é tamanha a importância,
por que é baixo o valor?
-Pois ela não é minha e nem sua,
do povo sofredor,
que retira desta “bela”
os lucros de seu “senhor”,
e por vezes não valorizam
o seu belo esplendor.
-E se ela acabar?
Qual será o meu destino?
-Perecer junto a ela,
e com vocês, os seus meninos.
-E este sertão sereno?
Como ficará?
-Irá passar algum tempo,
mas se recuperará.
E quem sabe os povos futuros
dela melhor irão cuidar.
Poema de Thiago Ferreira Lick (Ceier de Vila Pavão), classificado
em primeiro lugar no Concurso de Desenho e Poema do Balanço
Social do Incaper 2016
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Destaques do Incaper
Os agricultores Jefferson
Silva Almeida (à esquerda)
e Geraldino Confessor Silva
Filho (à direita) diversificaram
a produção com horticultura,
no Município de Ibitirama/ES

R$ 1,32

bilhão

Foto: Luciana Silvestre Girelli

Esse foi o impacto econômico da atuação
do Incaper em 2016.
Foram avaliadas 22 soluções tecnológicas e sociais
promovidas pelo Incaper, por meio de ações integradas de
pesquisa, assistência técnica e extensão rural visando ao
desenvolvimento do Espírito Santo.

6

Balanço Social do Incaper - 2016

7

Destaques do Incaper

9.000

Esse foi o número de agricultores atendidos
em atividades do Projeto Ater
Sustentabilidade.

Os extensionistas Wellington
Marré, Wesley Ribeiro Ferrari e
Wantuil Cordeiro (da esquerda
para a direita) realizam Dia de
Campo sobre cafeicultura, com
beneficiários do projeto Ater
Sustentabilidade, no Distrito
de Nestor Gomes, Município
de São Mateus/ES

8

Foto: Acervo Incaper

O projeto está sendo executado há 2,5 anos em 13
municípios, mobilizando 46 profissionais e promovendo
sustentabilidade na propriedade rural nas dimensões social,
ambiental e econômica.
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Destaques do Incaper

34.146

Esse número se refere ao total de assistências realizadas, sem
repetição de registros, a agricultores familiares, comunidades
tradicionais, assentados, entre outros.
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A pesquisadora Márcia Guelber
Sales no Dia Especial sobre
avicultura caipira, realizado
na Unidade Experimental de
Produção Animal Agroecológica
(UEPA), localizada na Fazenda
do Incaper em Linhares/ES
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Foto: Acervo Incaper

Esse foi o total de pessoas assistidas em
2016 pelo Incaper.

Apresentação

Desenho de Emily Buss Amorim (EFA do Bley, São
Gabriel da Palha), classificada em segundo lugar no
Concurso de Desenho e Poema do Balanço Social
do Incaper 2016

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper) tem a satisfação de apresentar à sociedade seus principais
resultados de pesquisa e desenvolvimento referentes ao ano de 2016. Nesta
edição do Balanço Social, destacam-se projetos e ações que contribuíram
para o desenvolvimento do Espírito Santo. Foram analisadas 22 soluções
tecnológicas que geraram impactos sociais, econômicos e ambientais.
Esta publicação evidencia tecnologias e processos de desenvolvimento
rural voltados, sobretudo, para o enfrentamento da crise hídrica que assolou
o Espírito Santo de maneira contundente nos últimos três anos.
De norte a sul do Estado, o Incaper esteve lado a lado com os agricultores,
apresentando alternativas para a superação dessa situação de crise. Foram
realizados diversos projetos, dias de campo, capacitações, que colocaram
a sustentabilidade e o uso racional e eficiente da água na ordem do dia.
Justamente por isso, o tema do concurso de desenhos e poemas promovido
pelo Instituto teve como mote principal essa temática.
Além disso, este Balanço Social apresenta o trabalho de inclusão
socioprodutiva e de resgate de saberes desenvolvido pelo Instituto em
comunidades tradicionais. Valoriza o trabalho na agricultura familiar e o
papel dos jovens no processo de sucessão na propriedade.
A comunicação rural através do rádio também é um caso de sucesso
registrado nesta edição, bem como o êxito da Poda Programada de Ciclo em
Café Arábica (PPCA) como uma tecnologia para ampliar a produtividade do café.
Esperamos que a leitura seja proveitosa e que este Balanço Social seja
uma ferramenta de divulgação do trabalho desenvolvido por agricultores,
extensionistas, pesquisadores e demais profissionais do sistema agrícola
público. Faz parte da nossa história e da nossa missão atuar para o
desenvolvimento da sociedade capixaba.

Mauro Rossoni Junior
Diretor-Técnico do Incaper
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Marcelo de Souza Coelho
Diretor-Presidente do Incaper
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"A vida dos profissionais do Incaper é
entregar para o produtor aquilo que
realmente faça a diferença", disse o
cafeicultor Luís Carlos Gomes

18 ha

Participação
na área total da
cultura no ES (%)
0,7

Participação
do Incaper
(%)
70

2005

1.932 ha

9,1

70

20.123.712,00

Inhame 'São Bento'

2008

2.422 ha

90

70

28.865.239,20

Poda apical do tomateiro em
cultivo protegido

2001

7 famílias

2,5

60

108.540,00

Poda programada do café
conilon

1993

234.028 ha

90

70

145.139.134,34

Produção de morango em
túneis

2006

225 ha

90

40

14.369.047,20

Produção intensiva de leite
a pasto

2007

8.000 ha

0,7

60

16.934.400,00

Programa Renovar Arábica

2008

135.023 ha

90

70

110.543.730,89

Recomendação de adubos
verdes para cultivo de
hortaliças

1998

13 famílias

5

60

66.330,00

Recomendação de calagem e
adubação para as principais
culturas do Espírito Santo

2007

261.086 ha

48

70

487.787.011,39

Recomendação de calda
bordalesa no cultivo
orgânico de tomate e pepino

2005

13 famílias

5

50

233.160,00

Recomendação de irrigação
nas lavouras de café conilon

1993

156.019

60

50

33.928.859,46

Recomendação de
variedades para sistemas
orgânicos

1998

8 famílias

3

60

31.680,00

Recomendações técnicas
de nutrição de plantas e
biofertilização orgânica

2005

53 famílias

20

30

79.596,00

Recomendações técnicas
para adubação orgânica

1998

27 famílias

10

60

106.128,00

Recomendações
tecnológicas para sistemas
produtivos orgânicos

1998

53 famílias

20

30

79.596,00

1993

234.028 ha

90

70

290.278.268,67

Foto: Vanessa Justino Borges

Foto: Juliana Esteves

Solução Tecnológica ou
Social

Produção de café com mel: aumento de
25% a 30% na produtividade

INCREMENTO DE
PRODUTIVIDADE
14

Soluções que
contribuem
para aumentar a
produtividade média da
agricultura capixaba.

Ano de
adoção

Adoção

Abacaxi 'Vitória'

2007

Banana 'Vitória'

Variedades clonais de café
conilon
TOTAL

Impacto
Econômico (R$)
852.272,32

1.149.526.705,46

Balanço Social do Incaper - 2016

15

Poda Programada de Ciclo em Café Arábica:
MAIS PRODUTIVIDADE NA CAFEICULTURA

"Acreditei no que o Incaper me
trouxe e estou colhendo os frutos,
literalmente, dessa fé que eu tive",
orgulha-se Luís Carlos Gomes

Juliana Raymundi Esteves*
“Em 1988, fizemos a recepa de uma lavoura.
Resolvemos não cortar algumas plantas que
estavam na beira do barranco: deixamos o galho
inteiro só para escorar a madeira retirada na
recepa e facilitar o transporte da lenha. Por
isso, tiramos apenas os brotos da parte de
baixo destas plantas e deixamos as hastes que
estavam mais no topo da planta. Tempos depois
voltamos para fotografar a lavoura recepada
e percebemos que, na copa das plantas que
ficaram, saiu um café graúdo, de maturação
uniforme, que chamou atenção pela beleza. Me
lembrei disso há pouco tempo, quando estava
folheando um álbum antigo de fotografias”.
Sem querer, o cafeicultor Luís Carlos
Gomes já estava aplicando parte da mais nova
tecnologia de manejo dos cafés das montanhas
desenvolvida pelo Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural
(Incaper): a Poda Programada de Ciclo em Café
Arábica (PPCA). A tecnologia oferece uma série
de vantagens ao produtor rural.
“A Poda Programada de Ciclo em Café
Arábica veio para quebrar um paradigma na
cafeicultura das montanhas do Espírito Santo.
Dizia-se que jamais poderia se retirar a ‘saia’ do
café. Além disso, não havia estudo relacionado
à densidade das hastes. Quando fizemos a
proposta de controlar a densidade e retirar
a ‘saia’, similar ao que é feito no conilon, as
plantas responderam bem”, explicou Abraão
Carlos Verdin Filho, um dos coordenadores do
trabalho de pesquisa do Incaper que culminou
no desenvolvimento da tecnologia.
E responderam bem mesmo. Além de

aumentar a produtividade média da lavoura em
28%, a PPCA contribui para uma redução média de
50% nos custos de mão de obra na colheita, já que
permite “entrar” na planta, facilitando a coleta dos
grãos. Além disso, garante maior uniformidade das
floradas e de maturação dos frutos.
Seu Luís Carlos atesta estes resultados: “A
nossa produtividade aqui girava em torno da
média nacional. Hoje, a gente observa que a nossa
produtividade dobrou a média nacional. Tem
áreas em que a produtividade triplica”. O produtor
também observou um melhor rendimento
na colheita. “Pra você ter uma ideia, tem um
meeiro nosso que tinha feito a poda programada
experimentalmente num pedaço da lavoura dele.
A lavoura em que ele não tinha adotado a poda
colheu cinco, seis sacos por dia. A lavoura em que
ele adotou a PPCA colheu 20 sacos por dia. Então
ele viu nessa condição uma vantagem: quando
arrumasse um parceiro para ajudá-lo, iria pagar
menos por saca porque o rendimento era maior
e a quantidade de cereja também aumentou, que
é sinônimo de qualidade”.
Seu Luís Carlos é proprietário da Fazendo
São Bento, que fica na Comunidade de Córrego
Itanhanga, Distrito de Alto Várzea Alegre,
Município de Santa Teresa. “Tenho a felicidade
de produzir conilon e arábica. Pra mim, ficou
fácil aderir a essa nova tecnologia porque eu já
tinha visto que no conilon deu muito resultado.
Quando o Incaper apresentou a possibilidade
de fazer a mesma coisa no arábica, abraçamos
isso. O conilon tinha alta produtividade
justamente porque a gente maneja a planta.
A Poda Programada do Arábica veio para a

redenção do café das montanhas, porque a
gente estava realmente sem saber o que fazer
com o baixo rendimento, a baixa produtividade...
Com essa poda, o café arábica dá rendimento,
dá produtividade. O rendimento no cereja
descascado também aumenta, e isso é qualidade
da bebida”, pontuou o produtor.
Diferentemente de Seu Luís Carlos, alguns
cafeicultores da região de montanhas do
Espírito Santo apresentaram alguma resistência.
Mas os excelentes resultados apresentados pela
tecnologia estão, aos poucos, conquistando
cada vez mais adeptos. “O produtor que fez, que
iniciou num talhão, no ano seguinte passou pra
outros talhões até fazer em toda a lavoura. Não
conheço nenhum produtor que tenha iniciado
esse manejo e tenha voltado atrás pra fazer o
sistema antigo. A tecnologia veio pra ficar e
ajudar a melhorar a cafeicultura das montanhas
do Espírito Santo”, acrescentou Verdin.
Seu Luís Carlos complementa: “O produtor
tem a tecnologia à sua disposição e deve acreditar
nesse trabalho. A vida dos profissionais do Incaper
é entregar para o produtor aquilo que realmente
faça a diferença. Foi o que eu fiz. Acreditei no que
o Incaper me trouxe e estou colhendo os frutos,
literalmente, dessa fé que eu tive em aceitar uma
nova tecnologia”, concluiu satisfeito.

Sobre a tecnologia
A PPCA, lançada em 2015, é uma tecnologia
de manejo da cultura, procedente de resultados
de pesquisa que vem sendo feita pelo Incaper
desde 2008. O sistema foi desenvolvido com base
nos princípios utilizados para o estabelecimento
da poda programada de ciclo para o café conilon.
De acordo com o pesquisador do Incaper Abraão
Carlos Verdin Filho, os trabalhos tiveram início
em Baixo Guandu, com a parceria de Ademar Luiz
Fransskoviak. O produtor demonstrou bastante
interesse com a possibilidade de aplicar um
manejo semelhante à poda programada do café
conilon no café arábica.
O objetivo da PPCA é oferecer ao produtor
rural uma alternativa mais sustentável de manejo
das lavouras de café arábica, que proporcione
maior longevidade, com manutenção de seu
potencial produtivo. Quando se vai a campo, o
que se observa é a perda do vigor dos ramos
após sucessivas colheitas, paralelamente,
com o aumento da altura das plantas. A poda
atua ajudando a manter o vigor da planta e
garantindo maior estabilidade na produção,
além de eliminar a safra zero.

* Jornalista, Esp. em Telejornalismo, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, juliana.esteves@incaper.es.gov.br
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Foto: Juliana Esteves
Foto: Luciana Silvestre Girelli

Incremento de produtividade

Foto: Cristiane Silveira

Os extensionistas Enésio Francisco de
Oliveira, Felipe Lopes Neves e Adriano Spínola
apresentam a Unidade Demonstrativa de PalmaForrageira em Mucurici/ES, ao lado do agricultor
Klaus Fabianni de Almeida

REDUÇÃO DE
CUSTOS
18

Soluções que reduzem
os custos de produção
e aumentam a
competitividade de
atividades agropecuárias
e florestais.

Solução Tecnológica
ou Social

Participação na
Participação
área total da
do Incaper (%)
cultura no ES (%)

Impacto
Econômico
(R$)

Ano de
adoção

Área de adoção

Abacaxi 'Vitória'

2007

900.000 frutos

0,7

70

390.600,00

Manejo da broca na
bananeira

1984

13.096 ha

70

70

42.616.644,40

Manejo da fusariose no
abacaxizeiro

1981

4.110 ha

90

70

5.604.948,94

TOTAL

48.612.193,34
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Luciana Silvestre Girelli*

A estiagem prolongada castigou o Espírito
Santo nos últimos três anos. Na região norte
do Estado, além da perda da produção agrícola,
houve a morte de animais devido à falta de água
e de alimento. Diante desse cenário, a fim de
apresentar uma alternativa para alimentação do
gado em períodos de seca, o Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper), em conjunto com o produtor
rural do Município de Mucurici Klaus Fabianni de
Almeida, proprietário da Fazenda Santa Rosa III,
implantou uma Unidade Demonstrativa (UD) de
Palma-Forrageira no final de 2015.
“A crise hídrica foi muito devastadora na
nossa região. Apenas em Mucurici, registrou-se
a morte de mais de dez mil cabeças de gado em
2016 e uma redução considerável do rebanho
bovino desde 2014. As reservas de forragem, como
as capineiras de cana-de-açúcar e capim-cameron
praticamente deixaram de existir. Os produtores
chegaram a gastar em torno de R$ 7 mil por mês
com a compra de alimento dos Estados de Minas
Gerais e Bahia para não deixar o gado morrer”,
contextualizou o extensionista Felipe Neves do
Incaper de Mucurici.
Ele disse que, diante dessa situação, os
Escritórios Locais do Incaper de Mucurici e Ponto
Belo propuseram a implantação de uma UD a
fim de difundir o conhecimento sobre a palmaforrageira e popularizar seu uso, principalmente
para agricultores familiares que atuam com a
bovinocultura de leite.

“A palma é uma forrageira bastante
utilizada na Região Nordeste do País, que supre
parte das necessidades hídrica e energética
dos animais a um baixo custo. Ainda estamos
realizando estudos sobre sua adaptação à
região norte capixaba buscando incentivar o
uso e a ampliação das áreas. Essa Unidade já é
uma vitrine para o produtor, pois irá comprovar
que a palma é uma alternativa viável tanto
economicamente, no sentido de diminuição
de custos com a alimentação desde que
haja o aumento das áreas para produção de
forragem e de mudas para propagação de novos
palmais, quanto tecnicamente, no sentido de
complementar a alimentação dos animais e
tolerar longos períodos de estiagem. Ela possui
tolerância à seca, é bem adaptada às condições
de solo da região e pode substituir em até
85% o milho na nutrição animal. Além disso, é
composta de 90% de água e é muito rica em sais
minerais”, explicou Felipe.
O produtor rural Klaus Fabianni de Almeida
disse que conheceu os benefícios da palmaforrageira em viagens que fez a regiões da Bahia,
em especial à cidade de Bom Jesus da Lapa. “Eu
já conhecia as vantagens da palma-forrageira
para alimentação do gado e, em função do deficit
hídrico da nossa região, me coloquei à disposição
para implantar uma Unidade Demonstrativa
na propriedade. Graças ao interesse e à boa
vontade dos técnicos do Incaper de obter as
mudas, orientar na implantação da área e

realizar o acompanhamento constantemente,
conseguimos implantar a Unidade”, contou
Klaus. Cabe destacar que os profissionais do
Instituto conseguiram as mudas de palma
com produtores da região, que já possuíam
essas plantas em suas propriedades, mas não
conheciam suas potencialidades, formas de
plantio e adubação e como elas poderiam servir
como alimento forrageiro aos animais.
Mesmo com pouco tempo de implantação,
Klaus já observa vantagens no plantio dessa
forrageira, com destaque para a redução de
custos. “As perdas que ocorreram no plantio
da palma foram praticamente insignificantes.
Observei que é uma cultura que não tem
como errar no plantio. Trata-se de uma grande
alternativa para alimentação animal no período
mais seco, pois não precisa de irrigação e
possui um grande potencial de exploração, caso
o seu manejo seja intensificado com a prática
da irrigação. O produtor sabe que sempre vai
ter palma nesse período do ano”, relatou o
produtor.
Apesar das vantagens da utilização da palmaforrageira, Klaus faz questão de lembrar que ela
não substitui outras fontes de alimentação animal,
servindo como um complemento. “A palma não
pode ser vista como salvação para o gado, mas

como uma excelente opção de diversificação da
alimentação bovina. O meu rebanho aprovou e
gostou bastante!”, contou o agricultor.
No que se refere à redução de custos, o
extensionista Adriano Spínola, do Incaper do
Escritório Local de Ponto Belo, destacou que
a palma, em comparação a outras forrageiras,
possui maior durabilidade. “Enquanto plantios
de outras espécies forrageiras, como a cana e
outros capins utilizados em capineiras, duram
em torno de cinco anos, um palmal pode chegar
a 30 anos, o que proporciona redução de custos
na produção de forragens. Há também vantagens
na produtividade. Enquanto forrageiras comuns
produzem de 80 a 100 toneladas de matéria
verde, a palma produz de 400 a 600 toneladas.
Por fim, não há necessidade da utilização de
irrigação do palmal, o que reduz os custos com
energia e água”, explicou Adriano.
A UD de Palma-Forrageira possui 0,6 hectare,
onde duas variedades, a palma-gigante e a
palma-doce, são plantadas com o espaçamento
no sistema convencional e adensado. Além de
receber diversas visitas de agricultores, técnicos
e estudantes, a UD tem sido responsável pela
propagação de mudas para municípios do Espírito
Santo, dos quais oito já receberam cerca de 10 mil
mudas da forrageira.

O agricultor Klaus
Fabianni de Almeida
está satisfeito com
a utilização da
palma-forrageira na
alimentação do gado

* Jornalista, M. Sc. em Política Social, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, luciana.silvestre@incaper.es.gov.br
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Foto: Cristiane Silveira

Palma-forrageira:
ALIMENTAÇÃO PARA O GADO EM
PERÍODOS DE SECA SEVERA

Foto: Marcos Demoner

Redução de custos

Foto: Luciana Silvestre Girelli

O agricultor Deneval Miranda Vieira, sua esposa Rosa Dutra, os
filhos Deneval Júnior, Valzilene e Rosival, trabalham juntos no
Café Cordilheiras do Caparaó, em Iúna/ES

AGREGAÇÃO
DE VALOR OU
EXPANSÃO DA
PRODUÇÃO
22

Soluções que agregam
valor aos produtos e aos
sistemas de produção
tradicionais, gerando mais
renda, ou que permitem
introduzir atividades em
novas áreas.

Solução Tecnológica ou Social
Banana 'Vitória'
Programa Qualidade do Café
Arábica
Recomendação do clone
seringueira Fx3864
Systems Approach - mamão
TOTAL

Ano de
adoção

Área de
adoção

2005
1999

1.932 ha
1.232.927
sacas

1979
1998

57 ha
811 ha

Participação na
Participação do
área total da
Incaper (%)
cultura no ES (%)
9,1
70
90

70

0,4
13

60
70

Impacto
Econômico
(R$)
20.475.876,96
72.953.553,10
174.976,92
1.657.072,73
95.261.479,71
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Luciana Silvestre Girelli*

Agregação de valor e envolvimento de toda
a família. Essa foi a receita de sucesso do café
Cordilheiras do Caparaó em Fazenda Alegria,
Município de Iúna. Deneval Miranda Vieira e sua
esposa Rosa Dutra trabalham para aumentar a
qualidade do café arábica produzido por eles. Para
isso, envolvem cada um dos seus quatro filhos em
uma atividade específica dentro da propriedade.
“Nós tínhamos um café bom, mas era colhido
de forma tradicional, sem muito conhecimento
técnico. Não sabíamos como poderia fazer
diferente. Até pensei em vender a propriedade
e mudar da roça. Porém, sabendo do potencial
dos nossos cafés, insistimos e começamos a
buscar novas técnicas. Passamos a utilizar o
terreiro suspenso e a estufa e a ter cuidado na
armazenagem para garantir qualidade por mais
tempo”, contou o produtor.
Com a melhoria na qualidade do produto, em
2010, Deneval passou a participar de concursos.
As pontuações foram melhorando, mas a família
entendia que era necessário melhorar ainda
mais. Foi justamente nesse contexto que o
Escritório Local do Incaper em Iúna entrou em
cena com a proposta de alavancar a produção
de cafés especiais no município.
“O Incaper teve o interesse de despertar os
cafés especiais em Iúna. A primeira atividade
da qual participamos, promovida pelo Instituto,
foi uma excursão técnica em 2015, ao Município
de Brejetuba, uma referência em cafés de
qualidade. Desde então, passamos a ter o apoio
de um órgão público e de um técnico com
conhecimento no assunto”, falou Deneval.

O extensionista do Incaper de Iúna Matheus
Fonseca explicou sobre as ações do Instituto
realizadas para alavancar a produção de
cafés especiais no município. “Apesar de ser
o segundo maior produtor de café arábica do
Estado, Iúna não se destacava na produção de
cafés especiais. Porém, percebemos que havia
um grande potencial para isso e começamos a
fazer visitas técnicas, excursões, cursos, dias de
campo e simpósios. Mas a organização do
I Concurso de Qualidade de Café no município,
em 2015, foi a grande marca do trabalho do Incaper.
Muitos agricultores participaram, e os cafés de
Iúna obtiveram excelentes pontuações, sendo
divulgados para o mundo todo”, disse o servidor.
Agregação de valor e envolvimento da
família
O valor agregado ao café produzido por
Deneval e família é bastante considerável.
Segundo ele, na safra de 2016, uma saca de
arábica comum foi vendida entre R$ 450,00 e
R$ 500,00. Já uma saca pilada de café especial
produzida pelo Cordilheiras do Caparaó foi
comercializada entre R$ 800,00 e R$ 1.300,00.
“Não tenho dúvidas de que o café especial veio
para recompensar aquele produtor humilde, que
não tinha reconhecimento nenhum. Agora nós
mesmos e os outros percebemos a qualidade do
que a gente produz”, afirmou Deneval.
Mas além da agregação de valor, o
envolvimento da família é um fator fundamental
para o êxito do café Cordilheiras do Caparaó.

“Quando decidimos trabalhar com cafés
especiais, conversamos em família e decidimos
trabalhar juntos. Seria uma grande mudança
na rotina de trabalho, pois não sabíamos ainda
como cada um poderia atuar. Hoje, já evoluímos
muito e cada um tem um papel definido no
empreendimento”, explicou o agricultor.
Deneval fica na administração geral da
propriedade, atuando e supervisionando todas
as etapas de produção. Sua esposa Rosa atua na
parte de marketing, negociação e no contato com
os clientes, sobretudo, via WhatsApp e Facebook.
“Minha maior recompensa é ver a felicidade
das pessoas ao provar o nosso café, é ver que o
que fazemos aqui é apreciado pelas pessoas”,
comentou a agricultora. O filho Douglas, de 23
anos, cuida das lavouras, da nutrição das plantas,
colheita e pós-colheita. A filha Valzilene, de 18
anos, está iniciando o trabalho de controle contábil
de entradas e saídas dos recursos financeiros, e o
filho Deneval Júnior, de 17 anos, tem auxiliado na
torra e degustação do café fazendo a prova com
notas sensoriais. Já o filho mais velho, Rosival, de
26 anos, tem atuado como degustador e barista.
Sua trajetória demonstrou o quanto a produção

de cafés especiais pode abrir um horizonte de
possibilidades para a juventude rural. “Meu pai
sempre mexeu com cafés, mas não com cafés
especiais. Eu não via muito futuro para mim na roça.
Muitas vezes abandonei o sítio, deixei meus pais e
irmãos e fui para cidade trabalhar. Mas sempre que
eu me sentia longe das minhas raízes, eu voltava e
ficava uns tempos na roça, mas não me adaptava
a esse trabalho. Com a questão de cafés especiais,
começaram a aparecer mais oportunidades.
Fiz vários cursos e, no momento, atuo como
degustador. Venho me profissionalizando nessa
área, pois tinha a necessidade de ter uma pessoa
na família para avaliar nossos próprios lotes. Eu
pude me profissionalizar para trabalhar aqui no
sítio, uma coisa que eu não imaginava antes”,
contou o rapaz.
Além de todas as atividades desenvolvidas,
a família abriu uma cafeteria na propriedade
para receber visitantes e turistas que
percorrem a região do Caparaó capixaba. O
estabelecimento também faz parte do Circuito
Turístico Serras, Águas e Cafezais, que reúne
empreendimentos de Iúna e Irupi.

Da lavoura à cafeteria: os cafés
especiais trouxeram uma nova
perspectiva de trabalho para a
família de Deneval Miranda Vieira
em Iúna/ES

Foto: Luciana Silvestre Girelli

Cafés especiais:
GARANTIA DE SUCESSÃO NA PROPRIEDADE

* Jornalista, M. Sc. em Política Social, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, luciana.silvestre@incaper.es.gov.br
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Agregação de valor ou expansão da produção para novas áreas
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Os extensionistas Ivanildo
Schmith Küster, Lozenil
Rodrigues e Elmo Ramos
na gravação
do programa
27
de rádio atualmente, em
Boa Esperança/ES

Foto: Acervo pessoal Theomir Basseleti Filho

"A voz do Campo" na década de
1990: os extensionistas da Emater
Theomir Basseti Filho, Luiz Fernando
Rodrigues e Luciano Firme na
apresentação do programa na Rádio
Nova Onda FM, em Nova Venécia/ES
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Foto: Cristiane Silveira
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SOCIAL E
ARTICULAÇÃO

Soluções que visam
à melhoria da
qualidade de vida,
potencializando o
desenvolvimento
econômico e social.
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Organização social e articulação

“A Voz do Campo”:
INFORMAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO NORTE CAPIXABA
Luciana Silvestre Girelli*

O dia amanhece com cheiro de café e ao
som de informações para as famílias rurais
da região norte do Espírito Santo. Por meio
do programa de rádio “A Voz do Campo”,
produzido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper),
os agricultores têm acesso a uma programação
repleta de orientações técnicas, notícias e dicas
sobre a agropecuária no Estado e no País.
Veiculado na Rádio Notícia FM 95,5, sediada
no Município de Boa Esperança, o programa
vai ao ar às terças-feiras, a partir das 5h30 e
tem a duração de 25 minutos. O alcance é de,
aproximadamente, 16 municípios do norte do
Estado e algumas cidades do sul da Bahia e leste
de Minas Gerais. Sua abrangência envolve uma
população estimada em 410 mil habitantes, dos
quais 160 mil residem no meio rural.
De acordo com o extensionista do Incaper
Lozenil Rodrigues, o objetivo do programa
é levar informação de qualidade a um custo
baixo, ao maior número de pessoas possível,
tendo os agricultores como público-alvo. “Há
29 anos, o programa está no ar, aproximando
o Incaper das famílias. É uma poderosa
ferramenta de extensão rural pelo seu
alcance e diversidade de assuntos e serve
de modelo, devido à programação e sucesso
na região, para outros escritórios do Incaper
ou até mesmo para outros órgãos do Estado
divulgarem seus resultados, levar informação
de mercado, compartilhar tecnologias, dialogar
e estreitar relacionamento com a sociedade e a
população”, falou o servidor.

Ele também disse que a adoção de diversas
tecnologias desenvolvidas ou recomendadas
pelo Instituto, como o abacaxi ‘Vitória’, bananas
‘Japira’ e ‘Vitória’, variedades de café tolerantes à
seca, poda programada do café conilon, sistema
de caixa-seca, propagação de café seminal
('Robusta Tropical'), recomposição e preservação
de nascentes, elaboração de barragem, sistema
de irrigação localizada, uso de matéria orgânica,
gestão da propriedade e o piquete rotacionado,
foram difundidas e adotadas na região norte do
Estado, em grande medida, devido à divulgação
feita pelo programa de rádio.
Outro tema de grande destaque do “A Voz
do Campo” é a sustentabilidade. “Através do
programa, incentiva-se a diminuição do uso
de agrotóxicos, a produção agroecológica, a
diversificação de culturas, o manejo correto do
solo, a reservação e produção de água, o uso
consciente dos recursos naturais e o respeito
à fauna e flora de modo geral”, enfatizou o
extensionista Ivanildo Schmith Kuster.
Os resultados dessa ação são percebidos
pelos agricultores da região, como é o caso do
Senhor Leondis Elias Lopes, que trabalha com
café e pimenta-do-reino, em Boa Esperança
e é ouvinte assíduo do programa de rádio.
“Eu ouço o programa com meus filhos antes
de ir para a roça. Eu mudei algumas práticas
na propriedade devido às informações que
ouvimos. Passamos a usar adubo orgânico
e recebemos várias dicas de como causar
menos impacto ambiental na propriedade”,
explicou o agricultor.

O extensionista Elmo Ramos comentou que
os resultados do programa são visíveis para a
equipe. “Muitos profissionais do Instituto nos
acionam para divulgar eventos ou outro tipo
de informação solicitada pelos agricultores.
Ao mesmo tempo, percebemos que assim que
os produtores ouvem a informação no rádio,
acionam as unidades do Instituto na região. O
programa faz essa mediação entre agricultores e
unidades do Incaper com o diferencial de ter um
grande alcance”, relatou o servidor.
Programação
Coordenado por três extensionistas do
Escritório Local do Incaper em Boa Esperança
e mantido com o patrocínio do comércio local
obtido pelas articulações dos profissionais
do Instituto no município, “A Voz do Campo”
começa com uma saudação aos agricultores e
uma mensagem de otimismo. Entre os serviços
prestados, os extensionistas apresentam
informações sobre as fases da lua e as culturas
recomendadas para plantio em cada época.
Além disso, há um espaço para informações e
orientações técnicas a respeito, por exemplo,
de culturas e formas de plantio, acesso a
políticas públicas e legislações. “Pesquisamos
sobre temas da atualidade relacionados
à agropecuária em diversas fontes de
informação, desde o âmbito municipal até o
federal. Além de informar, sempre fazemos
comentários e debates, que servem de alerta
para os agricultores e população em geral”,
explicou Ivanildo.
O mercado agrícola também tem espaço
no programa de rádio por meio da divulgação
de preços de várias culturas produzidas na

região. A previsão do tempo feita pelo Incaper
e a média mensal de chuvas também são
divulgadas, bem como a agenda de eventos
das comunidades, de instituições públicas e
privadas. Dicas de saúde, controle de pragas
e doenças, aproveitamento de alimentos e
ações para conservar o meio ambiente também
compõem o conteúdo do programa.
Histórico
“A Voz do Campo” entrou no ar pela primeira
vez em 1988, no Município de Nova Venécia,
por iniciativa da equipe coordenada pelos
extensionistas Theomir Basseti Filho e Caio
Marques Cândido, que atuavam na Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural (EmaterES). Ao longo dos anos, diversos profissionais da
instituição participaram da construção desse
programa. No início, ele era veiculado pela
Rádio Nova Onda FM, mas como a audiência
foi grande, o programa também passou a ser
veiculado pela Rádio Novo Tempo FM, a partir
do ano 2000, com notícias diferentes e em
outro dia da semana.
No ano de 2005, o programa passou a ser
veiculado na Rádio Transa Norte FM, em Boa
Esperança, por meio de uma ação conjunta
dos Escritórios Locais de Nova Venécia e Boa
Esperança. A partir do ano de 2013, a equipe de
Boa Esperança assumiu a condução do programa,
transmitido a partir de então pela Rádio Notícia
FM 95,5, antiga Rádio Transa Norte FM, sediada
nesse município. A dedicação da equipe local
em manter “A Voz do Campo” ao longo do tempo
e a veiculação de conteúdos diversificados e
atualizados estão entre os principais fatores de
êxito do programa.

* Jornalista, M. Sc. em Política Social, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, luciana.silvestre@incaper.es.gov.br
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DESENVOLVIMENTO
HUMANO E SOCIAL

Foto: Luciana Silvestre Girelli

Soluções que visam à melhoria
do bem-estar das pessoas e das
comunidades potencializando o
desenvolvimento econômico e social.

A agricultora Joana Maria de Souza
Silva, beneficiária do Plano Brasil Sem
Miséria em Divino de São Lourenço/
ES, apresenta a diversidade de
sua produção em conjunto com os
extensionistas Ricardo Eugênio e
Roberto Sobreira
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Desenvolvimento humano e social

Luciana Silvestre Girelli*

Joana Maria de Souza Silva sempre
trabalhou na roça. Meeira, a moradora do
Município de Divino de São Lourenço dependia
exclusivamente da venda do café e do Bolsa
Família para garantir seu sustento e de sua
família. Sua renda, no entanto, não ultrapassava
o valor de R$ 70,00 por pessoa, de acordo com
o registro no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal (Cadúnico), em 2013,
o que tornava sua situação bastante difícil. Por
meio de atividades de mobilização do Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper) em conjunto com
o Centro de Referência de Assistência Social
(Cras), ela soube de uma alternativa que poderia
melhorar significativamente sua vida: o Plano
Brasil Sem Miséria (PBSM).
Segundo o extensionista do Incaper Roberto
Sobreira, no eixo rural do Plano, 26 famílias
foram contempladas no Município de Divino
de São Lourenço. “Fizemos uma seleção, em
conjunto com o Cras, de famílias consideradas
em situação de extrema pobreza. Durante as
visitas às famílias, fazíamos um diagnóstico,
com aplicação de um questionário, em que
levantamos informações a respeito da situação
socioeconômica, das potencialidades e qual
atividade agrícola gostariam de desenvolver. A
partir das informações e observações, fizemos
o planejamento da utilização do recurso que
iria ser recebido, sempre em conjunto com a
família”, explicou Roberto.

Dessa forma, Dona Joana passou a contar
com os serviços de assistência técnica e
extensão rural e a sonhar com uma vida
melhor. “Soube dessa possibilidade pelas
reuniões do Incaper e do Cras. Eles fizeram
visitas e eu disse que meu desejo era lutar
para ter alguma coisa. Eu já tinha uma hortinha
pra mim e queria ampliar. Com o benefício do
programa, comprei sementes, regador, canos
para irrigação, tela e uma bicicleta para fazer
as entregas dos produtos da minha horta na
cidade”, contou.
Com
uma
produção
maior,
mais
diversificada e de melhor qualidade, o
próximo passo foi a comercialização: primeiro
de porta em porta e depois por meio da feira.
“Com esse dinheiro extra, consegui comprar
minha máquina de lavar e pagar as contas em
dia. Também economizei com o mercado, pois
não preciso mais comprar frutas e verduras.
A alimentação da minha família melhorou”,
comemorou a agricultora. A produção de
Dona Joana é agroecológica e ela ampliou sua
qualificação por meio de diversos cursos de
agricultura orgânica organizados pelo Incaper
durante a execução do PBSM.
O extensionista do Instituto Ricardo Eugênio
destacou os aspectos de segurança alimentar e
nutricional trabalhados no Plano e de elevação
da autoestima do público assistido. “O objetivo
do PBSM é melhorar a qualidade de vida das
famílias, fortalecendo os aspectos de segurança

alimentar e de renda. Elas passaram a ter
produção para o autoconsumo e comercialização.
Essas famílias eram invisibilizadas, pois tinham
pouco ou nenhum acesso aos serviços públicos.
Por meio de sua inclusão socioprodutiva com
estratégia de desenvolvimento e participação
na vida comunitária, as famílias estão muito
mais motivadas, com autoestima elevada”,
disse satisfeito.
Plano Brasil Sem Miséria
Foi criado em 2011 pelo Governo Federal.
No seu eixo rural, é baseado em três pilares:
geração de renda para minimizar a situação de
extrema pobreza; acesso aos serviços públicos; e
inclusão produtiva, com o objetivo de aumentar
as oportunidades de trabalho e geração de
renda entre as famílias mais pobres do campo.
A estratégia é ofertar serviços especializados de
assistência técnica e extensão rural e recursos
para investir na produção. As famílias rurais

identificadas como extremamente pobres
receberam como fomento o valor de R$ 2.400,00.
O planejamento da utilização desse
valor, no caso do Espírito Santo, foi feito com
orientação do Incaper. Até o momento, foram
envolvidos 43 municípios totalizando 700
famílias com projetos elaborados pelos técnicos
do Instituto. O montante de recursos financeiros
disponibilizados somam R$ 1,68 milhões.
Destaca-se que 22 municípios participantes
apresentaram desempenho superior a 70%
daquilo que lhes foi proposto para realizar em
termos de metas de famílias a assistir.
Os casos das famílias que obtiveram êxito
com seus projetos estão presentes de norte a
sul do Estado, sendo um ponto forte do Plano
aproximar do serviço público de assistência
técnica e extensão rural essas famílias que
tradicionalmente não demandam esse tipo de
atendimento. Dessa forma, elas passaram a
ter acesso a diversas outras políticas públicas
disponíveis para a agricultura familiar.

Joana Maria de Souza
Silva, agricultora
de Divino de São
Lourenço/ES, passou
a produzir para o
autoconsumo e para
comercialização na
feira do município

Foto: Luciana Silvestre Girelli

Inclusão socioprodutiva:
PBSM GARANTE SEGURANÇA
ALIMENTAR A FAMÍLIAS

* Jornalista, M. Sc. em Política Social, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, luciana.silvestre@incaper.es.gov.br
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Foto: Caio Fabricius

IMPACTO
AMBIENTAL
POSITIVO

Soluções focadas
na adoção de práticas
que garantem a
sustentabilidade
ambiental.

O agricultor Marcos Bichara
Mussi, de Castelo/ES, apresenta
seu sistema de irrigação por
gotejamento
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Impacto ambiental positivo

Luciana Silvestre Girelli*

A crise hídrica que atingiu o Espírito Santo
nos últimos anos trouxe inúmeros desafios e
lições para os agricultores capixabas. Manejar
a irrigação a fim de tornar mais eficiente o
uso de recursos hídricos na propriedade rural
foi uma das aprendizagens desse processo. O
cafeicultor Marcos Bichara Mussi, do Córrego da
Areia, Município de Castelo, após a perda de boa
parte de suas lavouras de conilon devido à seca,
decidiu investir no manejo de irrigação, sob a
orientação do Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
“Até o ano de 2010, tinha água abundante
na propriedade. Eu trabalhava com o sistema de
irrigação por aspersão. Porém, em 2014 e 2015,
faltou água e perdi grande parte da minha lavoura.
Diante dessa situação, em 2016, fizemos o projeto
de irrigação por gotejamento, e o resultado foi
surpreendente: uma economia de 70% no uso da
água. Enquanto molhávamos sete vezes por meio
da aspersão, passamos a molhar apenas duas
vezes no gotejamento”, contou Mussi.
Além da economia de água e energia, o
manejo da irrigação pôde garantir o incremento
de 20 a 30% na produção de café desse agricultor.
“Antes da crise da água, nossa produção era de
120 sacas de café. A previsão de safra para 2017 é
de 150 sacas piladas. Se não fosse a irrigação por
gotejamento, muitas plantas teriam morrido e
teríamos mais prejuízo ainda”, disse o cafeicultor.
Segundo o extensionista do Incaper e
engenheiro agrônomo Caio Louzada, além do

manejo, Mussi inovou no sistema de irrigação
que ajuda a regular a pressão da água em áreas
íngremes. “Na região sul do Estado, o manejo de
irrigação apresenta desafios específicos devido
ao plantio em áreas de morro. No caso do
agricultor Marcos Mussi, ele adaptou o sistema
de gotejamento a fim de garantir a uniformidade
da pressão da água em toda a área de plantio de
café”, explicou Louzada.
O agricultor e o extensionista concordam
que um projeto bem elaborado e implementado
com acompanhamento técnico, voltado para
a realidade específica da propriedade em
questão, é fundamental para garantir economia
e eficiência na utilização de recursos hídricos,
além de possibilitar maior autonomia ao
produtor no que se refere às opções mais
vantajosas para sua realidade.
“A partir do projeto de irrigação, pude
comprar os equipamentos mais adequados
ao perfil topográfico da minha propriedade
e, através do manejo, calcular o tempo e a
quantidade de água para irrigar as lavouras.
Além disso, para medir a quantidade de água
necessária, utilizo uma técnica simples, que
consiste na coleta de uma amostra de solo e
seu aquecimento no forno micro-ondas por um
período de dez minutos, a fim de determinar
o grau de umidade. Registro os valores em
uma tabela elaborada pelo Incaper e, a partir
disso, tenho o tempo de irrigação necessário”,
explicou Mussi.

Outras iniciativas para conservação e
armazenamento da água
“Considerando que 70% da água outorgada
no Espírito Santo é utilizada na irrigação,
é essencial garantir seu uso eficiente. No
Município de Castelo, essa necessidade tornouse mais urgente considerando que, durante
grande parte dos anos de 2014 e 2015, as chuvas
registradas nessa cidade foram abaixo da média.
Houve perdas significativas, o que fez com que
aumentasse a demanda do Escritório Local pela
elaboração de projetos de irrigação e de caixassecas”, explicou Louzada.
A fim de minimizar os impactos da crise
hídrica, outras técnicas foram recomendadas
aos agricultores, como o incentivo ao uso
de água residuária de descascamento de
café e de irrigação localizada, proteção de
nascentes, apoio nas construções de barragens
e orientação aos agricultores sobre a melhor
forma de retenção das águas das chuvas em
suas propriedades.

Como estratégia para o enfrentamento
da estiagem no Município de Castelo, foram
realizados oito cursos sobre manejo de
recursos hídricos e uso correto da irrigação,
nove projetos de água pura no campo com
cerca de 45 famílias beneficiadas, 150 laudos de
construção de barragens, dos quais 120 foram
executados totalizando uma capacidade de
reservação de água de 480 mil m³, 85 projetos
de irrigação, dos quais 40 são de sistemas
localizados e 60 pedidos de outorga à Agência
Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) nos anos
de 2013 a 2016.
“Com a realização desses trabalhos, diversos
agricultores vêm reconhecendo e valorizando
o trabalho do Instituto, uma vez que muitas
lavouras puderam continuar sendo irrigadas
no ano de 2016, mesmo em períodos críticos
de estiagem. Com essas medidas, atualmente o
Escritório Local do Incaper de Castelo é referência
na orientação dos agricultores do município, na
área de recursos hídricos e irrigação”, destacou
o extensionista Caio Louzada.

A irrigação de lavouras de café em áreas
montanhosas foi um desafio para o agricultor
Marcos Bichara Mussi, de Castelo/ES

Foto: Caio Fabricius

Eficiência no uso da água:
MANEJO DE IRRIGAÇÃO POSSIBILITA
ECONOMIA DE RECURSOS HÍDRICOS

* Jornalista, M. Sc. em Política Social, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, luciana.silvestre@incaper.es.gov.br
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GERAÇÃO
DE RENDA

A indígena Teodora da Silva Cruz
cria galinhas caipiras na aldeia
de Pau-Brasil, em Aracruz/ES

Foto: Luciana Silvestre Girelli

Soluções que
contribuem
para geração de
emprego
e/ou aumento da renda
para os produtores.
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Geração de renda

Luciana Silvestre Girelli*

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural (Incaper) tem promovido
ações a partir da aplicação de metodologias
agroecológicas
participativas
visando
a
promover e valorizar a criação de galinhas
caipiras pelas comunidades tradicionais do norte
do Estado. Bons exemplos podem ser vistos nas
comunidades indígenas do Município de Aracruz,
onde muitas famílias, lideradas principalmente
por mulheres, têm retomado esse tipo de criação
ancestral, o que contribui para a autonomia e
soberania alimentar dessas pessoas.
Teodora da Silva Cruz, da Aldeia Pau-Brasil,
é uma das indígenas que criam galinhas caipiras
e possui em torno de 30 aves. “Eu sempre criei
galinhas. É um alimento saudável para nós, que
aproveitamos a carne e os ovos. Cheguei a pensar
em parar de criar essas galinhas, mas ia acabar
com a tradição indígena. Temos que valorizar
nossos produtos e não podemos perder nossas
tradições”, contou.
Além da carne e dos ovos, Teodora aproveita
o esterco das galinhas como adubo nas
plantações, e as penas em peças artesanais, como
brincos e colares. Ela foi uma das participantes
das atividades do projeto “Um novo olhar sobre
os sistemas tradicionais: inovação e socialização
de tecnologias para a transição agroecológica da
produção animal”, coordenado pelo Incaper.
Outras famílias indígenas também passaram
a adotar novas práticas na criação das galinhas
e recuperar outras já conhecidas após as

atividades do projeto. “Passei a criar as galinhas
em espaço cercado e a usar a folha da mandioca
para sua alimentação. O mais importante para
mim foi aprender a fazer a troca do galo. Isso
ajudou a diminuir a morte das aves. Também
não ficar dependente de comprar pintinhos de
granja”, contou Teodora. A mudança do galo
consiste em alternar o macho na procriação das
aves, possibilitando a variabilidade genética.
Além disso, existe a troca de uma ave por outra
como forma de comércio solidário.
A construção do galinheiro para melhorar,
principalmente, o conforto das aves e facilitar
o manejo, além da fabricação da ração usando
como ingredientes os recursos naturais da
biodiversidade do agroecossitema fizeram com
que a indígena da Aldeia de Areal, Maria Irene
de Oliveira Santos, dinamizasse sua criação de
aves. “Vi o galinheiro na Fazenda do Incaper e
fiquei encantada! Queria fazer um que fosse
parecido, e meu marido o construiu. Agora
vamos implantar um pasto para as galinhas na
área cercada”, contou satisfeita. Em conjunto
com o esposo Valdir dos Santos Felipe, eles
produzem a ração que alimenta os animais.
“Usamos urucum, guandu, folhas de aipim,
curindiba e outras folhas que sobram das
plantações. Antes usávamos só o milho e a
canjiquinha, mas é caro e acaba logo. A ração
que fazemos é diversificada e as galinhas
adoram!”, falou Irene, que cria, atualmente, em
torno de 40 aves.

* Jornalista, M. Sc. em Política Social, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, luciana.silvestre@incaper.es.gov.br
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Além de consumir os ovos das galinhas, as
famílias indígenas fazem o comércio desses e
de outros produtos agrícolas na vizinhança e
na feira realizada no pátio da fábrica da Fibria,
em Aracruz. A atividade nas dependências da
empresa faz parte do Plano de Sustentabilidade
Tupiniquim-Guarani.
Incentivo à avicultura caipira e criação de
abelhas sem ferrão
Segundo a pesquisadora do Incaper e
coordenadora do projeto, Marcia Neves Guelber
Sales, as ações realizadas tiveram por objetivo
resgatar o conhecimento sobre sistemas
tradicionais de criação animal, com foco na
galinha caipira e abelhas sem ferrão.
“Um estudo realizado pelo Incaper entre os
anos de 2006 e 2012 verificou que as criações
de galinha caipira estavam desaparecendo.
Diante disso, por meio do projeto, buscamos
resgatar práticas ecológicas na criação de
animais e apresentar inovações por meio da
pesquisa agropecuária de maneira que os
agricultores percebessem a importância da
atividade que eles têm desenvolvido”, falou a
pesquisadora.

O projeto, financiado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo
(Fapes), atuou em três frentes. A primeira foi o
desenvolvimento de sistemas agroecológicos
e manejo das galinhas caipiras e abelhas
na Unidade Experimental de Produção
Agroecológica (Uepa), localizada na Fazenda do
Incaper, em Linhares.
O segundo eixo de atuação foi a
socialização
dos
conhecimentos
entre
famílias de agricultores e equipe técnica por
meio de mutirões agroecológicos, oficinas
de aprendizado coletivo e diagnósticos
participativos.
Como terceiro plano de ação, incentivou-se
a dinamização de redes locais para a criação
dessas espécies por meio de práticas solidárias,
como troca de galos e ovos entre famílias para
manutenção de recursos genéticos.
“Esse projeto tem um forte cunho de
desenvolvimento humano e social, sobretudo para
as mulheres, que atuaram historicamente na gestão
dessas criações. Além de valorizar a identidade da
agricultura familiar, o projeto incentiva a autonomia
e a autoestima feminina, pois as mulheres podem
suprir, por meio das criações, sua família e sua
clientela”, explicou Marcia.

Foto: Luciana Silvestre Girelli

Autonomia e soberania alimentar:
FAMÍLIAS INDÍGENAS RESGATAM CRIAÇÃO DE
GALINHAS CAIPIRAS

Maria Irene e o marido Valdir construíram um
galinheiro na Aldeia de Areal, a partir de uma visita
äo projeto do Incaper na Fazenda de Linhares
Balanço Social do Incaper - 2016

41 41

Foto: Acervo Incaper

VALORIZAÇÃO
DO SERVIDOR
Silo Cincho: o trabalho coordenado
pelo extensionista do ELDR de
Ecoporanga, Lázaro Raslan, foi um
dos vencedores do Prêmio Destaque
Incaper 2016
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Ações e projetos focados na
melhoria das condições de
trabalho e valorização dos
servidores do Instituto.
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Valorização do servidor

PRÊMIO INTERNO VALORIZA AÇÕES
DESENVOLVIDAS POR SERVIDORES DO INCAPER
Juliana Raymundi Esteves*

No ano em que comemorou 60 anos de
existência, o Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)
lançou o “Prêmio Destaque Incaper 2016:
Inovação e Boas Práticas na Agricultura
Capixaba”. Foi a primeira vez na história que o
Instituto promoveu uma ação dessa natureza,
oferecendo um reconhecimento ao trabalho
desenvolvido pelos servidores.
Mais de 20 servidores concorreram
à premiação, que elegeu sete trabalhos,
distribuídos entre as três áreas de atuação
do Instituto: Pesquisa, Assistência Técnica
e Extensão Rural, e Administrativo/Suporte.
Outros três trabalhos receberam menção
honrosa. Os primeiros colocados de cada
categoria receberam uma viagem técnica para
conhecer projetos e ações similares.
O objetivo do “Prêmio Destaque Incaper”
foi justamente valorizar os profissionais do
Instituto em projetos de pesquisa e inovação
que desenvolveram boas práticas e ações de
extensão rural com a obtenção de resultados
significativos para a sociedade e que se
destacaram na área administrativa.
Para garantir lisura no julgamento das
propostas, a Comissão Avaliadora foi formada
por servidores do Incaper e convidados externos.
Cada trabalho foi avaliado por três membros da
comissão. O lançamento da premiação contou
com a presença do então gerente de Inovação na
Gestão e Cultura Empreendedora da Secretaria de
Gestão e Recursos Humanos (Seger) e coordenador
do Prêmio Inoves, Manoel Carlos Rocha Lima.

“Parabenizamos o Incaper pela iniciativa do Prêmio.
No atual contexto do serviço público, incentivar a
inovação é imprescindível”, pontuou na ocasião. A
entrega da premiação foi feita numa solenidade
realizada no auditório da Sede do Instituto.
“O ‘Prêmio Destaque Incaper’ foi lançado
num momento em que o Instituto completava 60
anos de história. Essa homenagem evidenciou
alguns dos excelentes trabalhos que o Incaper
desenvolve no Espírito Santo e que muitas
vezes não são sistematizados. Por trás de cada
trabalho desse, tem a dedicação não apenas
de um servidor, mas de toda uma equipe”,
disse Adelaide Santana da Costa, integrante da
Comissão Organizadora do Prêmio.
Conheça os vencedores:
Categoria Pesquisa
Primeiro lugar: “Abacaxi resistente à
fusariose com qualidade para o mercado interno
e externo (Abares)”;
Equipe do projeto: José Aires Ventura
(coordenador), Hélcio Costa, Adelaide de Fátima
Santana da Costa, David dos Santos Martins e
Patrícia Machado Bueno Fernandes.
Segundo
lugar:
“Systems
Approach:
tecnologia capixaba que viabilizou a exportação
do mamão brasileiro para os Estados Unidos”;
Equipe do projeto: David dos Santos Martins
(coordenador), José Aires Ventura e Vera Lúcia
Rodrigues Machado Benassi (Incaper), Aldo
Malavasi (USP) e Leopoldo Concepción Loreto
Charmelo (Aprucenes).

Terceiro lugar: “Sistema de Informações da
Produção Agropecuária Capixaba (Sipac)”;
Equipe do projeto: Edileuza Aparecida
Vital Galeano (coordenadora), Rodrigo de
Castro Gomes, Aliana Pereira Simões, Luciano
Rodrigues de Oliveira, Vanessa Alves Justino
Borges e Renato Corrêa Taques (Incaper), Danilo
de Oliveira, Cristian da Silva Anterio, Sérgio Nery
Simões, Moisés Savedra Omêna, Paulo Sérgio dos
Santos Junior e Ana Rúbia Ramos Vicente (Ifes).
Categoria Assistência Técnica e Extensão Rural
Primeiro lugar: “Silo Cincho” e “Mais Leite
Ecoporanga”;
Coordenador: Lázaro Samir Abrantes Raslan.
Segundo lugar: “Influência da Ação
Extensionista no Desenvolvimento Sustentável
de Propriedade Rural em Domingos Martins”;
Equipe do projeto: João Miranda dos Santos
e Vera Lucia Martins Santos.
Terceiro lugar: “Inclusão Socioeconômica
Rural com Sustentabilidade”;
Equipe do projeto: Ricardo Eugênio Pinheiro
(coordenador), Erika Gripp, Wescley Henrique da
Silva Marion e Roberto Ramos Sobreira.
Categoria Administrativo/Suporte
Projeto: “Biblioteca Digital do Incaper”;
Equipe do projeto: Merielem Frasson
(coordenadora), Aliana Simões, Catia Barcelos,
Cristiane Silveira Gianesi, Margareth Cock Passoni,
Rodrigo de Castro Cosme e Rosana Fabris.

Menção Honrosa
Projeto:
“Cultivares
melhoradas
de
café Conilon: tecnologias sustentáveis para
cafeicultura no Espírito Santo”;
Equipe do projeto: Romário Gava Ferrão
(coordenador), Aymbiré Francisco Almeida
da Fonseca, Abraão Carlos Verdin Filho, José
Antônio Lani, José Luiz Tóffano, Liliâm Maria
Ventorim Ferrão, Maria Amélia Gava Ferrão,
Paulo Henrique Tragino e Paulo Sérgio Volpi.
Projeto: “Unidade de Referência em
Agroecologia: 25 anos de investigação científica,
difusão e formação de pessoas em sistemas
agroecológicos no Espírito Santo”;
Equipe do projeto: Jacimar Luis de Souza
(coordenador), André Guarçoni Martins, Douglas
Vianna Bahiense, Hélcio Costa, Luiz Fernando
Favarato, Maria da Penha Angeletti, Maurício
José Fornazier e Rogério Carvalho Guarçoni.
Projeto: “Política pública gerando inclusão
e governança na agricultura familiar: Polo de
Tangerina das Montanhas do Espírito Santo”;
Equipe do projeto: Sebastião Antônio
Gomes (coordenador), Alciro Lamão Lazzarini,
Aline Machiori Crespo, César Abel Krohling,
Cleber Cássio Ferreira, Edmar Celin, Evaldo de
Paula, Hanny Heni Slany Pereira, Hélcio Costa,
João Medeiros Neto, Marcos Vinco, Maurício José
Fornazier e Ubaldino Saraiva.

* Jornalista, Esp. em Telejornalismo, Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural do Incaper, juliana.esteves@incaper.es.gov.br
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CONCURSO
DE DESENHO
E POEMA
46

Foto: Tatiana Caus

Foto: Tatiana Caus

Da esquerda para a direita: Bruno
Raphael Mont Alto Santos, professor,
Chirlei Vigna Tagliaferri, diretora, e o
vencedor da Categoria Desenho, Kaique
Berger Butzke, do Cmea Agostinho
Batista Veloso, em Vila Pavão

Veja a seguir quem são os
vencedores do "Concurso de
Desenho e Poema do Balanço
Social do Incaper".

A professora Solange Ramlow Martins,
o vencedor na Categoria Poema, Thiago
Lick, o extensionista do Incaper Rogério
Duraes de Oliveira e a diretora do Ceier
de Vila Pavão, Vilma Berger Schraider

Balanço Social do Incaper - 2016

47

Concurso de desenho e poema

Tatiana Caus*
De onde vem a água que consumimos? Como
utilizamos a água que nos é disponibilizada? Como
cuidamos dos recursos hídricos? Com o objetivo
de propor esses e outros questionamentos, o
Incaper lançou o Concurso de Desenho e Poema
com o tema: “Os Caminhos da Água”.
É a segunda vez que o Incaper lança um
concurso envolvendo as escolas do projeto
“Sementes do Conhecimento”, ação que
disponibiliza livros e outros documentos técnicos
para incrementar as bibliotecas rurais do Estado e
levar um pouco dos conhecimentos e informações
que são produzidos no Instituto diretamente às
comunidades escolares. Nesta edição, além da
Categoria Desenho, que contempla estudantes
do Ensino Fundamental II, foi incluída a Categoria
Poema, da qual participaram estudantes do
Ensino Médio. Inscreveram-se, ao todo, 157
estudantes de 50 escolas.
O Município de Vila Pavão, no norte do
Estado, conquistou o primeiro lugar nas duas
categorias. Um outro destaque foi São Gabriel
da Palha, com três premiações.
Categoria Desenho
O aluno Kaique Berger Butzke, 15 anos,
estudante do 9º ano do Ensino Fundamental
do Centro Municipal de Educação Agroecológica
(Cmea) Agostinho Batista Veloso em Vila Pavão,
no norte do Estado, conquistou o primeiro lugar
na Categoria Desenho: “Desde o início, pensei em
fazer um desenho o mais atrativo possível. Eu quis
mostrar que o destino da água está em nossas
mãos, em primeiro lugar. E coração representa

o afeto que todos devemos ter com o planeta. É
muito importante transmitir o uso consciente da
água para as próximas gerações”. O aluno também
ficou entre os dez primeiros colocados no Concurso
de Desenho do Balanço Social de 2015.
A diretora da escola, Chirlei Vigna Tagliaferri,
conta como recebeu a premiação: “Comemorei
com muita emoção! Atualmente, estamos
fazendo o mapeamento e estudo de vazão
do rio Quinze de Novembro. E, em seguida, os
alunos serão direcionados a trabalhar com o
reflorestamento das margens. Atendemos oito
comunidades com temas e oficinas variados,
como o reaproveitamento da água das chuvas,
recompostagem, plantas medicinais.”
As ações de extensão rural promovidas
pelo Incaper foram fundamentais para o
sucesso do Concurso. De acordo com o chefe
do ELDR de Vila Pavão, o extensionista Rogério
Durães de Oliveira, a emoção é redobrada, já
que em 2016 o município também teve alunos
premiados. “O nosso envolvimento é direto
com famílias do campo. A nossa proposta é
intensificar a linha de conhecimento dos pais
e dos alunos nas escolas, que também são
parceiros nessa construção. Um dos nossos
objetivos é fomentar, cada vez mais, as práticas
conservacionistas no campo. É maravilhoso
perceber a consciência dos alunos através da
arte, como os desenhos e os poemas”, disse o
extensionista.
A segunda colocada foi a aluna Emily Buss
Amorim, 13 anos, estudante do 8º ano do Ensino
Fundamental da Escola Família Agrícola (EFA)

do Bley em São Gabriel da Palha. “Fiquei muito
emocionada. Me inspirei no desperdício da
água e na necessidade urgente de preservação.
Mas, além disso, a minha ideia foi incentivar as
pessoas a plantarem mais árvores para termos
mais água no planeta”.
E quem conquistou o terceiro lugar foi o
aluno Marcelo Rodrigues, 14 anos, estudante
do 7º ano do Ensino Fundamental, também da
EFA do Bley. Segundo ele, o foco foi destacar
a poluição e o desmatamento. “Hoje, mais
que ontem, me sinto parte da realidade do
meio ambiente da comunidade em que vivo.
Precisamos gastar menos água, desfrutar dela

com mais consciência e investir cada vez mais
em políticas públicas para a melhoria do nosso
consumo”, pontuou o estudante.
A emoção tomou conta do diretor da escola,
Jefferson Cordeiro Vieira. “A metodologia dos
conteúdos é aplicada diante da realidade
dos alunos, tendo como base a pedagogia da
alternância, com respeito ao currículo básico
e aos assuntos que os cercam, como clima,
água, agricultura justa e solidária e soberania
alimentar. É gratificante comemorar mais essa
vitória. Os nossos alunos transformam em arte
o que para eles representa a juventude rural, as
famílias do campo e a consciência”, destacou.

Foto: Efa do Bley de São Gabriel da Palha

ALUNOS RECITAM E COLOREM
OS CAMINHOS DA ÁGUA!

O diretor Jefferson Cordeiro Vieira, Renata Guidini Chagas, classificada em
3º lugar na Categoria Poema, Emily Buss Amorim, em 2º lugar na Categoria
Desenho, Marcelo Rodrigues, em 3º lugar na Categoria Desenho e a professora
Marquele Marquartt Kloss. Todos do Efa do Bley de São Gabriel da Palha

* Jornalista, Assessora da Diretoria Executiva, tatiana.souza@incaper.es.gov.br
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Categoria Poema
O grande vencedor da Categoria Poema
foi o aluno Thiago Lick, 16 anos, do 1º ano do
Ensino Médio do Centro Estadual Integrado
de Educação Rural (Ceier) de Vila Pavão.
“Estou muito feliz! No meu poema, eu chamo a
atenção para a responsabilidade das pessoas
com o destino das águas da nascente e, para
isso, eu destaco o futuro do sertão”, disse. De
acordo com a professora de Português que
monitorou a atividade, Solange Ramlow Martins,
o aluno vencedor é muito dedicado à leitura
e, possivelmente por esse motivo, teve muita
facilidade na construção do poema.
Vilma Berger Schraider, diretora da escola,
explicou que a cada semestre, a instituição
trata de temas geradores diferentes, relevantes
e integrados, como água, agroflorestas, solo e
questões agrárias.
Em segundo lugar ficou o estudante E.
L. S., de 17 anos, do 1º ano do Ensino Médio
da Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio (EEEFM) Augusto Luciano, em
Cariacica. A escola é integrada ao Instituto de
Atendimento Socieducativo do Espírito Santo
(Iases). “Não esperava ganhar! Foi a minha
primeira vez inscrito num concurso de poema.
Eu fiz uma analogia da beleza da natureza com
a nobreza dos contos de fada. Acredito que
através da minha poesia posso transformar
a consciência das pessoas ao meu redor”,
afirmou o estudante.
Deuzely da Silva, a pedagoga do Iases que
acompanhou o aluno, não conteve a alegria.
“Nossa, eu fiquei tão surpresa e contente! Foi um
trabalho árduo de concentração em encontros
na biblioteca. Era ali que pontuávamos como se
faziam as poesias. Costumo dizer que precisamos
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expor os nossos sentimentos, e o que os alunos
escrevem no papel pode mudar a direção de
suas vidas, pode trazer soluções e um pensar
diferente”, lembrou.
Renata Guidini Chagas, 17 anos, cursa o 3º
ano do Ensino Médio na EFA do Bley. Ela ficou
em terceiro lugar na Categoria Poema e diz ter
adorado a iniciativa porque uma das coisas que
mais gosta de fazer é estudar. “A maioria das
famílias vive da agricultura. Eu quero alertar o
público, especialmente depois da crise hídrica
que assolou o Espírito Santo, que a água é
um recurso de que precisamos cuidar juntos.
Podemos juntos transformar o meio ambiente”,
frisou a estudante.
Os desenhos e poemas participantes foram
analisados por duas comissões avaliadoras,
uma para cada Categoria. As comissões foram
formadas por profissionais do Incaper, além de
convidados externos, como as professoras Paula
Christina Correa de Almeida, mestre em Letras
pela UFRJ e Silvana Athayde Pinheiro, doutoranda
em Letras pela Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes), que avaliaram os poemas.
“Avaliei a criatividade e originalidade no
desenvolvimento do tema proposto e adequação
ao gênero literário. Um concurso assim é
fundamental para estimular a escrita e, por sua
vez, a leitura. O conceito de que um bom escritor
é um ótimo leitor é verdadeiro e sempre atual”,
contou Paula.
“É preciso estimular a criatividade dos
nossos jovens nessas e em outras oportunidades
de expressão artística. A temática escolhida é
constantemente debatida e uma urgente reflexão
na sociedade”, completou a professora Silvana.

É PRECISO ACORDAR
Antigamente, em abundância,
pensava-se que não iria acabar,
mas hoje estamos percebendo
que da água precisamos cuidar.

A indústria precisa acordar,
acordar e se tornar viável,
pois a água que se joga fora
pode ser retornável.

É um recurso esgotável
de extrema necessidade,
utilizado nas indústrias
e na agricultura que alimenta a sociedade.

Cada um fazendo sua parte,
um simples ato pode ajudar.
Sociedade, fechem as torneiras,
é preciso economizar!

A crise hídrica é sinal de alerta:
a água pode acabar!
Como será sem ela?
É necessário acordar.

É necessário fechar as torneiras
da ignorância e do descaso.
A crise que estamos passando
não é nada por acaso.

A agricultura precisa acordar,
acordar e ter consciência
de que molhar
não é irrigar.

O empresário e o agricultor
ainda precisam de informação
de que cuidar do nosso planeta
é a única solução.
Poema de Renata Guidini Chagas, (EFA do Bley, São
Gabriel da Palha), classificada em terceiro lugar no
Concurso de Desenho e Poema do Balanço Social do
Incaper 2016

Por Tatiana Caus
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Com objetivo de divulgar as ações
e os resultados alcançados, o Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural (Incaper) realiza,
apoia e participa de eventos estaduais e
nacionais. Em 2016, foram 2.533 eventos,
com um público de 26.698 pessoas,
envolvendo agricultores, extensionistas,
pesquisadores, estudantes e autoridades.
Destacamos algumas dessas atividades
realizadas pelo Instituto ou que contaram
com a sua parceria:
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- 1º Encontro dos Citricultores das
Montanhas - 9 de março de 2016, Venda
Nova do Imigrante, ES.
- Conferência Estadual de Assistência
Técnica e Extensão Rural (2ª Ceater) - 11 e
12 de abril de 2016, Universidade Federal
do Espírito Santo (Ufes), Vitória, ES.
- 2º Simpósio Estadual dos Cafés
das Montanhas e 15º Encontro de
Cafeicultores de Brejetuba - 4 de maio
de 2016, Brejetuba, ES.
- 8º Noroeste Café Conilon, 9ª
Edição da Campanha pela Melhoria da
Qualidade e Início da Colheita do Café
do Espírito Santo - 13 de maio de 2016,
Nova Venécia, ES.
- Lançamento do Circuito de
Agroturismo Serras, Águas e Cafezais 17 de junho de 2016, Praça Coronel João
Osório, Iúna, ES.
- Lançamento do Programa de
Expansão para a Produção de GomaResina e Madeira no Espírito Santo (PróResina) - 3 de julho de 2016, Ibitirama, ES.
- Lançamento do novo site
institucional do Incaper, apresentação
do Portal Web de Comercialização e da
adesão dos agricultores capixabas aos
Selos da Agricultura Familiar - 26 de julho
de 2016, Sede do Incaper, Vitória, ES.
- Dia Especial: Poda Programada
de Ciclo em Café Arábica (PPCA) - 4 de
agosto de 2016, Brejetuba, ES.
- 1º Workshop de Ranicultura do
Espírito Santo - 25 de agosto de 2016,
Universidade Federal do Espírito Santo
(Ufes), Vitória, ES.

- Curso de Conservação de Solo e Água e
Alternativas de Convivência com a Seca - 27 a
29 de setembro de 2016, Fazenda do Incaper,
Marilândia, ES.
- Seminário de Iniciação Científica e
Tecnológica (SICT) do Incaper - 18 e 19 de outubro
de 2016, Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes)
de Venda Nova do Imigrante, ES.
- Workshop do Projeto Biomas Mata
Atlântica - 1 de novembro de 2016, auditório do
Incaper, Vitória, ES.
- Lançamento do Programa Capixaba
de Bovinocultura Sustentável, Fórum do
Agronegócio - 9 de novembro, Universidade Vila
Velha (UVV), Vila Velha, ES.

- 1º Encontro de Produtores de Oliveiras
da Região Serrana do Espírito Santo - 30 de
novembro, Museu de Biologia Professor Mello
Leitão, Santa Teresa, ES.
- 1º Festival do Cacau e Chocolate - 2 a 4 de
dezembro, Pedra Azul, Domingos Martins, ES.
- Dia de Campo do curso Produtor Informado
- 9 de dezembro, Propriedade “Sítio Família Ewald”,
Santa Maria de Marechal, Marechal Floriano, ES.
- 1º Simpósio Capixaba de Solos e Deficit
Hídrico: estratégias para uma agricultura
sustentável - 19 de dezembro, Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes), Vitória, ES.

Técnicos do Incaper participam de
construção de caixas-secas durante
curso de manejo e conservação
do solo e da água, na Fazenda do
Incaper em Marilândia/ES
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Foto: Acervo do Incaper

EVENTOS
TÉCNICOCIENTÍFICOS

RECONHECIMENTO PÚBLICO

Âmbito Nacional
Medalha do Mérito do Sistema Confea/Crea
e Mútua
O pesquisador e engenheiro agrônomo do Incaper Romário
Gava Ferrão recebeu a Medalha do Mérito do Sistema Confea/
Crea e Mútua. Essa homenagem é indicada para aqueles que
contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e progresso
da sociedade, desenvolvimento tecnológico e aprimoramento
técnico das profissões que compõem o Sistema Confea/Crea. A
Solenidade de entrega da medalha foi realizada em Foz do Iguaçu,
no Paraná, em 29 de agosto de 2016, na abertura da 73ª Semana
Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea).

Âmbito Estadual
As homenagens
e premiações
recebidas ao longo
de 2016 destacam
a competência dos
profissionais do
Incaper.
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Prêmio Inoves
No ano de 2016, o Incaper se sobressaiu na 12ª edição do
Prêmio de Inovação na Gestão Pública do Espírito Santo (Inoves).
Esse programa do Governo do Estado destaca e premia trabalhos
inovadores, desenvolvidos por equipes de profissionais do
serviço público capixaba, que, de alguma forma, modernizam a
gestão, melhoram a vida do cidadão e transformam a realidade.
Do Incaper, destacaram-se os seguintes projetos:
Primeiro lugar na categoria Práticas Transformadoras: “Polo
de Tangerina: do plantio à comercialização”
Equipe: Sebastião Antonio Gomes (coordenador), Alciro
Lamão Lazzarini, Ana Maria Mendes Penteado, Fábio Lopes
Dalbom, João Medeiros Neto e Rita Maria Destefani (Incaper),
Antonio Carlos Petri (Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves),
Adilson Daniel Peterli, Antonio Domingos Almonfrey, Tiago
Paganini Berro e Vanderli Quintino (produtores rurais) e Rogério
Dela Costa Garcia (administrador).

Primeiro lugar na categoria
Valorização do Servidor: “Por dentro do
Incaper: comunicação e valorização”
Equipe: Luciana Silvestre Girelli
(coordenadora), Aliana Pereira Simões,
Cristiane Gianezi da Silveira, Iran
Caetano Milanez, Juliana Raimundy
Esteves, Marcos Roberto da Costa,
Merielem Frasson e Rosana Fabris.
Menção
Especial:
“Destaque
Atitudes Empreendedoras”
Erivelton Gonçalves da Cunha.
Em decorrência da premiação no
Inoves, os referidos projetos foram
homenageados
pela
Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo,
o que reforçou ainda mais a relevância
desses trabalhos inovadores.

8º Prêmio Capixabas do Ano
“Capixabas do Ano” é uma
premiação do Jornal A Gazeta que tem
por objetivo valorizar profissionais que
se destacaram nas áreas de Educação,
Saúde, Ação Social, Meio Ambiente,
Cultura, Esporte, Tecnologia, Design ou
Moda, Empreendedorismo, Economia
e Desenvolvimento. O pesquisador
e engenheiro agrônomo do Incaper
Romário Gava Ferrão foi eleito
como Capixaba do Ano, na categoria
Tecnologias.

Medalha Paulo Vinha
A homenagem é oferecida a
personalidades ou entidades da
sociedade civil organizada que se
destacaram na valorização do meio
ambiente, na defesa dos recursos

naturais e na luta pela preservação da
biodiversidade, no âmbito do Estado
do Espírito Santo. No ano de 2016, a
Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo concedeu a Medalha
Paulo Vinha aos extensionistas do
Incaper Edegar Formentini e Carlúcio
José de Alcântara Soares.

13ª Semana Estadual de
Ciência e Tecnologia
A semana tem o objetivo de
promover e popularizar a ciência e
a tecnologia no Espírito Santo. No
ano de 2016, a feira homenageou
personalidades
e
instituições
que se destacaram na área, em
diversas categorias. Na categoria
Instituição Pública, foi vencedor o
“Projeto Unidade de Referência em
Agroecologia”, implantado no Centro
Regional de Desenvolvimento Rural
(CRDR) do Incaper, Centro Serrano, e
coordenado pelo pesquisador Jacimar
Luis de Souza. A Unidade é um polo
de inovação e disponibilização de
tecnologias sustentáveis, sobretudo,
na área de olerícolas.

Monção de Homenagem
Em sessão solene na Câmara
Municipal de Vereadores do Município
de Irupi, o técnico em desenvolvimento
rural Ediézio Vimercate de Carvalho
recebeu uma placa de homenagem aos
60 anos do Incaper e pelos serviços
prestados pelo Escritório Local de
Desenvolvimento Rural (ELDR) do
Instituto no município.
Balanço Social do Incaper - 2016

55

Demonstrativo
BALANÇO SOCIAL 2016
1

Base de Cálculo

2016

2015

1.1

Dotação Orçamentária (DO)

101.199.294,42

97.173.323,00

1.2

Despesas com Pessoal (DP)

68.702.041,00

68.109.878,00

2

Indicadores Sociais Internos

Valor

% Sobre

R$

DO

DP

6

Valor

6.1

% Sobre

711

6.3.1

Agricultores familiares

27.537

47.655

6.3.2

Assentados

1.233

1.805

6.3.3

Quilombolas

191

253

6.3.4

Indígenas

85

85

6.3.5

Pescadores

373

756

6.3.6

Outros agricultores

1.325

1.836

6.3.7

Outros públicos

3.399

5.840

6.3.8

Organizações sociais

636

1.162

2.2

Segurança no Trabalho

2.208,20

0,00 0,00

22.090,33

0,02

0,03

2.3

Capacitação e Desenvolvimento
Profissional

13.482,37

0,01

30.081,71

0,03

0,04

2.4

Bem-estar e Saúde

0,00

0,00 0,00

280,00

0,00 0,00

2.5

Total de Indicadores Sociais Internos

24.367.937,41

24,08 35,47

20.970.210,83

21,58 30,79

3

Impacto Econômico das Soluções
Tecnológicas e Sociais Desenvolvidas e
Adotadas pela Sociedade

1.293.009.788,51

1.169.210.037,09

4

Retorno Social (2+3)

1.317.377.715,92

1.190.180.247,92

5

Indicadores do Corpo Funcional

2016

2015

678

745

10

7

111

131

5.4

Número de funcionários terceirizados

41

42

5.5

Número de servidores acima de 45 anos

307

315

5.6

Número de servidoras

181 (26%)

195 (26%)

5.7

Número de cargos de chefia ocupados
por mulheres

22 (17%)

17 (12%)

5.8

Número de servidores graduados

90

91

5.9

Número de servidores especialistas

60

66

5.10

Número de servidores mestres

72

82

5.11

Número de servidores doutores

33

39

56

300

21,53 30,71

20.917.758,79

5.3

11,92

59.052

24,06 35,45

5.2

8,01

34.146

DP

24.352.246,84

Número de servidores ao final do
período*
Número de servidores admitidos por
concurso público que tomaram posse
em 2016
Número de estudantes (jovens
aprendizes e estagiários sem
remuneração e bolsistas)

2015

Público assistido (sem repetição)

DO

Encargos Sociais Complusórios

5.1

2016

6.3

R$

2.1

0,01

6.2

Informações Relevantes quanto ao
Exercício da Cidadania Coorporativa
Relação entre maior e menor
remuneração no Instutito
Total de servidores capacitados (com
repetição)

6.4

6.5

6.6
6.7
7

Quanto à liberdade sindical, ao
direito de negociação coletiva e à
representação interna dos servidores, a
instituição:
Na seleção de fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade
social e ambiental adotados pela
instituição:
Número total de sugestões, reclamações
e críticas recebidas na Ouvidoria Geral
do Estado:
Percentual de sugestões, reclamações e
críticas respondidas

( ) Não se envolve ( x ) Segue as normas da OIT ( )
Incentiva e segue as normas da OIT
( ) Não são considerados ( ) são sugeridos ( x ) são
exigidos
35

10

100%

100%

Outras informações

O Incaper não distribui lucros ou resultados. É uma autarquia pertencente integralmente ao
7.1
Governo do Estado do Espírito Santo.
A Dotação Orçamentária (DO) refere-se às receitas com vendas de produtos e serviços, bem como
7.2
aos repasses recebidos do tesouro estadual do Espírito Santo e de convênios com o Governo
Federal.
*Não foram somados ao total servidores à disposição de outros órgão sem ônus para o Instituto e
servidores em licença para trato de interesses particulares.
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METODOLOGIA
O Balanço Social é, por definição, uma
prestação de contas à sociedade, que visa a dar
transparência às ações desenvolvidas no período
de um ano. Baseado nesse conceito, o Instituto
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper) buscou estimar o
retorno econômico dos esforços empenhados
no ano de 2016 e disponibilizar um documento
que demonstrasse a sua contribuição para a
sociedade capixaba e o seu compromisso com a
melhoria dos indicadores apresentados.
Avaliação dos impactos econômicos
Para avaliação dos impactos econômicos,
foi utilizada como referência a metodologia
desenvolvida e aprimorada pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)1
ao longo de mais de 20 anos. Os cálculos
referentes a 2016 consideraram 22 soluções
tecnológicas e sociais desenvolvidas e/ou
recomendadas pelo Incaper e adotadas pelos
produtores rurais no Estado. Os impactos foram
estimados a partir das taxas de adoção obtidas
por meio das informações dos técnicos da
extensão rural e pesquisadores do Instituto,
bem como dos produtores e de outros elos da
cadeia produtiva. O que se buscou foi estimar
os benefícios com a adoção da solução proposta

e compará-los à situação anterior usando como
base teórica o método do excedente econômico2.
Essa metodologia permitiu aferir tanto o
adicional de renda quanto a redução de custos. A
partir dessas informações, a atuação do Incaper
foi medida com base na proporção de seu
envolvimento na geração de benefícios, mesmo
quando da participação de outras instituições e/
ou da influência de variáveis diversas.
Retorno social
Ao longo de 2016, o Incaper recebeu recursos
de diversas naturezas, os quais retornaram
para a sociedade por meio do incremento de
renda e da melhoria da qualidade de vida do
capixaba. Entre os resultados alcançados em
2016, destaca-se o lucro social de R$ 1,31 bilhão,
que é o somatório dos impactos econômicos e
dos indicadores sociais internos3.
Demonstrativo do Balanço Social
Baseada na metodologia proposta pelo
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase)4 para a construção de
balanços sociais, a tabela “Demonstrativo do
Balanço Social” faz uma espécie de raio-X do
Incaper, com informações diversas dos dois
últimos anos.

1 Para maiores informações, consultar: AVILA. A. F. D.; RODRIGUES, G. R.; VEDOVOTO, G. L. Avaliação de impactos das tecnologias geradas pela
Embrapa: metodologia de referência. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. Disponível em: <http://bs.sede.embrapa.br/2012/
metodologiareferenciaavalimpactoembrapa.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.
2 Excedente econômico: diferença entre o que é produzido e o custo de produção. O conceito é o mais usado na literatura que trata da avaliação de
impacto da pesquisa agropecuária.
3 Conforme tabela “Demonstrativo Balanço Social”, que se encontra na página 56.
4 IBASE. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Balanço social, dez anos: o desafio da transparência / [texto Ciro Torres, Cláudia Mansur].
Rio de Janeiro: IBASE, 2008. Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/102804/BS_completo.pdf?sequence=7>. Acesso em: 16 de out. 2017.
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IMPACTO ECONÔMICO DAS SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS E SOCIAIS DESENVOLVIDAS E
RECOMENDADAS PELO INCAPER EM 2016

$

R$ 48,22
milhões

$

R$ 95,26
milhões

REDUÇÃO
DE CUSTOS

AGREGAÇÃO DE VALOR E
EXPANSÃO DA PRODUÇÃO

R$ 1,15
bilhão

INCREMENTO
DE PRODUTIVIDADE

R$ 24,37
milhões

Este foi o impacto econômico
da atuação do Incaper em 2016.
Foram descontadas as
porcentagens de participação
de outros autores e instituições
envolvidas com as 22 soluções
tecnológicas avaliadas.

1,32

bilhão
lucro social

INDICADORES
SOCIAIS INTERNOS

Balanço Social do Incaper - 2016

59

PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES DO INCAPER EM 2016
LIVRO

CAFÉ CONILON
2ª ed. atualizada e ampliada
2016, 784 p.
Editores Técnicos
Romário Gava FERRÃO
Aymbiré Francisco Almeida
da FONSECA
Maria Amélia Gava FERRÃO
Lúcio Herzog De MUNER
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PERIÓDICO

INCAPER EM REVISTA
V. 6 e 7, Janeiro de 2015 a
Dezembro de 2016
Liliâm Maria Ventorim FERRÃO
Aureliano Nogueira da COSTA
Adelaide de F. Santana da COSTA
André Guarçoni MARTINS
José Aires VENTURA
Luciana Silvestre GIRELLI
Lúcio Herzog De MUNER
Luiz Carlos Santos CAETANO
Luiz Carlos PREZOTTI
Sarah Ola MOREIRA

SÉRIE DOCUMENTOS

FÔLDER TÉCNICO

PODA PROGRAMADA DE CICLO
EM CAFÉ ARÁBICA (PPCA):
NOVA TECNOLOGIA DE PODA
PARA CAFÉ ARABICA
2016
Abraão Carlos VERDIN FILHO
Paulo Sérgio VOLPI
Maria Amélia Gava FERRÃO
Romário Gava FERRÃO
Aymbiré Francisco Almeida da
FONSECA
Fabiano Tristão ALIXANDRE
Marcone COMÉRIO
Marciano KAULZ

SÍNTESE DA PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA DO ESPÍRITO
SANTO 2013/2014
2016, 116 p. (on-line)
Edileuza Aparecida Vital GALEANO
Vanessa Alves Justino BORGES
Luciano Rodrigues de OLIVEIRA
João Marcos Augusto CHIPOLESCH

LEVANTAMENTO DE
PREÇOS RECEBIDOS PELOS
PRODUTORES DO ESPÍRITO
SANTO (2000 a 2015)
2016, 229 p.
Edileuza Aparecida Vital GALEANO
Ludovico José MASO
Rogério Carvalho GUARÇONI
Vanessa Alves Justino BORGES
Niceleia Araujo de OLIVEIRA
Renato Corrêa TAQUES
Luciano Rodrigues de OLIVEIRA

BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO
E DE FABRICAÇÃO DE
DERIVADOS DO LEITE
2016, 20 p.
Alessandra Maria da SILVA
Mariana Barboza VINHA
Rachel Quandt DIAS

BALANÇO SOCIAL 2015 INCAPER
2016, 68 p.
Luciano Rodrigues de OLIVEIRA
Vanessa Alves Justino BORGES

BOAS PRÁTICAS DE COLHEITA
E PÓS-COLHEITA: QUALIDADE
E APROVEITAMENTO DO
MORANGO
2016, 23 p.
José Mauro de Sousa BALBINO
Cintia Aparecida BREMENKAMP
Andréa Ferreira da COSTA
Vanessa Alves Justino BORGES
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BOLETINS

Boletim Conjuntura
Agropecuária Capixaba
Vitória/ES - Ano 2 - Nº 5 Março 2016
CONSOLIDAÇÃO DAS
ESTATÍSTICAS AGROPECUÁRIAS
DE 2015 E PREVISÃO DA
PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA
2016
Edileuza Aparecida Vital
GALEANO
Vanessa Alves Justino BORGES
Luciano Rodrigues de
OLIVEIRA
Romário Gava FERRÃO
Boletim Conjuntura
Agropecuária Capixaba
Vitória/ES - Ano 2 - Nº 6 Junho 2016
PREVISÃO DA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA PARA 2016
Edileuza Aparecida Vital
GALEANO
Danieltom VINAGRE
Boletim Conjuntura
Agropecuária Capixaba
Vitória/ES - Ano 2 - Nº 7 Setembro 2016
ATUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DA
PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA
2016
Edileuza Aparecida Vital
GALEANO
Vanessa Alves Justino BORGES
Danieltom VINAGRE
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Boletim Conjuntura
Agropecuária Capixaba
Vitória/ES - Ano 2 - Nº 8 Dezembro 2016
CONSOLIDAÇÃO DAS
ESTATÍSTICAS AGROPECUÁRIAS
DE 2015-2016
Edileuza Aparecida Vital GALEANO
Renzo Caliman SOUZA
Boletim Climatológico Trimestral
do Espírito Santo
Vitória/ES - V. 2 - Nº 5 Janeiro/Março 2016
ANÁLISE CLIMÁTICA DO
TRIMESTRE JANEIRO A MARÇO
DE 2016
Thábata Teixeira BRITO
Bruce Francisco Pontes da SILVA
Hugo Ely dos Anjos RAMOS
José Geraldo Ferreira da SILVA
Pedro Henrique Bonfim PANTOJA
Ivaniel Fôro MAIA
Ludmila Bergamini THOMAZ
Boletim Climatológico Trimestral
do Espírito Santo
Vitória/ES - V. 2 - Nº 6 - Abril/
Junho 2016
ANÁLISE CLIMÁTICA DO
TRIMESTRE ABRIL A JUNHO DE 2016
Thábata Teixeira BRITO
Bruce Francisco Pontes da SILVA
Pedro Henrique Bonfim PANTOJA
Hugo Ely dos Anjos RAMOS
José Geraldo Ferreira da SILVA
Ivaniel Fôro MAIA
Ludmila Bergamini THOMAZ

Boletim Climatológico Trimestral
do Espírito Santo
Vitória/ES - V. 2 - Nº 7 - Julho/
Setembro 2016
ANÁLISE CLIMÁTICA DO
TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO
DE 2016
Thábata Teixeira BRITO
Bruce Francisco Pontes da
SILVA
Pedro Henrique Bonfim
PANTOJA
Hugo Ely dos Anjos RAMOS
José Geraldo Ferreira da SILVA
Ivaniel Fôro MAIA
Boletim Climatológico Trimestral
do Espírito Santo
Vitória/ES - V. 2 - Nº 8 Outubro/Dezembro 2016
ANÁLISE CLIMÁTICA DO
TRIMESTRE OUTUBRO A
DEZEMBRO DE 2016
Thábata Teixeira BRITO
Bruce Francisco Pontes da
SILVA
Pedro Henrique Bonfim
PANTOJA
Hugo Ely dos Anjos RAMOS
José Geraldo Ferreira da SILVA
Ivaniel Fôro MAIA
Ludmila Bergamini THOMAZ

1

2

3
Acesse o site da biblioteca do Incaper e veja
as publicações disponíveis para venda e para
download gratuito, cuja pesquisa pode ser
realizada por tema ou por título
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BASES FÍSICAS
DO INCAPER
Canário

Conceição

Água

EXTREMO
NORTE
O Incaper está presente
em todos os municípios
do Espírito Santo, com
pelo menos uma base
física em cada um deles,
sendo, portanto, uma das
instituições com maior
capilaridade no Estado.

Pavão
Venécia

São

São

Para que a tecnologia alcance os agricultores capixabas, todos os municípios do Estado contam com pelo menos um Escritório
Local de Desenvolvimento Rural (ELDR). Nessas unidades, são executados os programas
de desenvolvimento nas comunidades rurais,
envolvendo ações diversificadas e integradas
com foco de atuação em agricultura familiar,
sustentabilidade, empreendedorismo, organização social e regionalização, além do atendimento a diversas demandas dos produtores.

Ver no mapa
São

Jaguaré

Águia

Valério
São

CENTRO
NORTE

São Roque
do Canaã

CENTRO
SERRANO

João

Fundão
Cláudio
de Jetibá

Conceição
Iúna

São
Dores do
Rio Preto

SUL
CAPARAÓ

Piúma
São José

Vivácqua

Além de concentrar as atividades
administrativas,
financeiras
e
de
comunicação do Instituto, a base física
de Vitória, sedia o Centro de Informações
Meteorológicas, responsável pelo Boletim
Agrometeorológico, com monitoramento
do clima, e o Sistema Integrado de Bases
Geoespaciais do Estado do Espírito Santo
(Geobases), referência no Estado como
sistema de informações geoespaciais.

Ver no mapa
O Instituto também conta com a estrutura
de 12 Fazendas Experimentais (FE) no Espírito
Santo, onde são desenvolvidas atividades de
experimentação e pesquisa relacionadas à
execução de programas e projetos.

A área de atuação do Incaper divide
o Estado em quatro regiões. Cada uma
delas conta com um Centro Regional de
Desenvolvimento Rural (CRDR), que são o
Centro Norte, Centro Serrano, Sul Caparaó
e Extremo Norte. Esses Centros funcionam
como estruturas de coordenação regional,
onde são gerados, adaptados e difundidos
conhecimentos e tecnologias. Nesses locais,
também funcionam os laboratórios, onde são
desenvolvidos serviços técnicos de apoio às
atividades de pesquisa, assistência técnica e
extensão rural.

Ver no mapa

Apiacá

Ver no mapa
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UNIDADES DO INCAPER
SEDE - Recepção

(27) 3636-9800/ 9888

Centro Regional de
Desenvolvimento Rural - Centro
Norte

(27) 3371-1210

crdrcentronorte@incaper.es.gov.br

Alto Rio Novo

(27) 3746-1233

altorionovo@incaper.es.gov.br

Aracruz

(27) 3296-4074

aracruz@incaper.es.gov.br

Baixo Guandu

(27) 3732-4980

baixoguandu@incaper.es.gov.br

Colatina

(27) 3722-5996

colatina@incaper.es.gov.br

Diretoria Presidencial

(27) 3636-9878

diretoria@incaper.es.gov.br

Diretoria Técnica

(27) 3636-9877

diretoriatecnica@incaper.es.gov.br

Gabinete

(27) 3636-9828

gabinete@incaper.es.gov.br

Assessoria Jurídica - ASJUR

(27) 3636-9891

juridico@incaper.es.gov.br

Governador Lindenberg

(27) 3744-5317

glindenberg@incaper.es.gov.br

Dept. de Administração - DAD

(27) 3636-9840

dad@incaper.es.gov.br

Guaraná (Distrital)

(27) 3276-1185

guarana@incaper.es.gov.br

Dept. de Comunicação e Marketing DCM

(27) 3636-9866

dcm@incaper.es.gov.br

Ibiraçu

(27) 3257-1114

ibirassu@incaper.es.gov.br

Dept. de Operações Técnicas - DOT

(27) 3636-9802

dot@incaper.es.gov.br

João Neiva

(27) 3258-4182

joaoneiva@incaper.es.gov.br

Dept. de Planejamento - DPC

(27) 3636-9870

dpc@incaper.es.gov.br

Linhares

(27) 3264-2929

linhares@incaper.es.gov.br

Dept. Financeiro - DEF

(27) 3636-9857

def@incaper.es.gov.br

Marilândia

(27) 3724-1264

marilandia@incaper.es.gov.br

Dept. de Recursos Humanos - DRH

(27) 3636-9855

drh@incaper.es.gov.br

Pancas

(27) 3726-1208

pancas@incaper.es.gov.br

comunicacao@incaper.es.gov.br

Rio Bananal

(27) 3265-1104

riobananal@incaper.es.gov.br

Assessoria de Comunicação

(27) 3636-9865/ 9868

Biblioteca

(27) 3636-9847

biblioteca@incaper.es.gov.br

São Domingos do Norte

(27) 3742-1233

saodomingos@incaper.es.gov.br

Geobases

(27) 3636-9880

ucgeobases@incaper.es.gov.br

São Gabriel da Palha

(27) 3727-1506

saogabriel@incaper.es.gov.br

Meteorologia

(27) 3636-9882

clima@incaper.es.gov.br

São Roque do Canaã

(27) 3729-1544

saoroque@incaper.es.gov.br

crdrextremonorte@incaper.es.gov.br

Sooretama

(27) 3273-1181

sooretama@incaper.es.gov.br

Vila Valério

(27) 3728-1101

vilavalerio@incaper.es.gov.br

Centro Regional de
Desenvolvimento Rural Extremo Norte

(27) 3752-3535

Água Doce do Norte

(27) 3759-1116

aguadoce@incaper.es.gov.br

Águia Branca

(27) 3745-1262

aguiabranca@incaper.es.gov.br

Centro Regional de
Desenvolvimento Rural - Centro
Serrano

Barra de São Francisco

(27) 3756-0200

saofrancisco@incaper.es.gov.br

Afonso Cláudio

(27) 3735-1124

afonsoclaudio@incaper.es.gov.br

Boa Esperança

(27) 3768-1123

boaesperanca@incaper.es.gov.br

Brejetuba

(27) 3733-1171

brejetuba@incaper.es.gov.br

Conceição da Barra

(27) 3762-1373

cbarra@incaper.es.gov.br

Cariacica

(27) 3336-1475

cariacica@incaper.es.gov.br

Ecoporanga

(27) 3755-1836

ecoporanga@incaper.es.gov.br

Conceição do Castelo

(28) 3547-1245

ccastelo@incaper.es.gov.br

Jaguaré

(27) 3769-1136

jaguare@incaper.es.gov.br

Domingos Martins

(27) 3268-2521

domingmartins@incaper.es.gov.br

Mantenópolis

(27) 3758-1202

mantenopolis@incaper.es.gov.br

Fundão

(27) 3267-1257

fundao@incaper.es.gov.br

Montanha

(27) 3754-1213

montanha@incaper.es.gov.br

Guarapari

(27) 3361-4656

guarapari@incaper.es.gov.br

Mucurici

(27) 3751-1475

mucurici@incaper.es.gov.br

Itaguaçu

(27) 3725-1225

itaguassu@incaper.es.gov.br

Nova Venécia

(27) 3752-6841

novavenecia@incaper.es.gov.br

Itarana

(27) 3720-1103

itarana@incaper.es.gov.br

Pedro Canário

(27) 3764-1145

pedrocanario@incaper.es.gov.br

Laranja da Terra

(27) 3736-1171

laranjaterra@incaper.es.gov.br

Pinheiros

(27) 3765-1390

pinheiros@incaper.es.gov.br

Marechal Floriano

(27) 3288-1215

malfloriano@incaper.es.gov.br

Ponto Belo

(27) 3757-1037

pontobelo@incaper.es.gov.br

São Mateus

(27) 3773-5276

saomateus@incaper.es.gov.br

Vila Pavão

(27) 3753-1032

vilapavao@incaper.gov.br
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(27) 3248-1181

crdrcserrano@incaper.es.gov.br
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Pedra Azul (Distrital)

(27) 3248-1895

pedrazul@incaper.es.gov.br

Fazendas Experimentais

Paraju (Distrital)

(27) 3249-1123

paraju@incaper.es.gov.br

Alfredo Chaves

(27) 3269-1375

feac@incaper.es.gov.br

Santa Leopoldina

(27) 3266-1177

sleopoldina@incaper.es.gov.br

febn@incaper.es.gov.br

(27) 3263-1367

santamaria@incaper.es.gov.br

Bananal do Norte (Pacotuba,
Cachoeiro)

(28) 3539-7198

Santa Maria de Jetibá
Santa Teresa

(27) 3259-1312

santateresa@incaper.es.gov.br

Cafundó (Alfredo Chaves)

(27) 3269-1375

feac@incaper.es.gov.br

serra@incaper.es.gov.br

Engenheiro Reginaldo Conde
(Jucuruaba, Viana)

(27) 3255-3096

ferc@incaper.es.gov.br

Linhares

(27) 3371-1983

fel@incaper.es.gov.br

Marilândia

(27) 3724-1182

fem@incaper.es.gov.br

Mendes da Fonseca (D. Martins)

(27) 3248-1891

femf@incaper.es.gov.br

Monte Líbano (Cachoeiro)

(28) 3522-1490

crdrsulcaparao@incaper.es.gov.br

Sooretama

(27) 3273-1098

fes@incaper.es.gov.br

alegre@incaper.es.gov.br

Venda Nova do Imigrante

(28) 3546-6136

fevn@incaper.es.gov.br

(27) 3255-7134

fev@incaper.es.gov.br

Serra

(27) 3291-2322

Venda Nova do Imigrante

(28) 3546-1277

vendanova@incaper.es.gov.br

Viana

(27) 3255-2512

viana@incaper.es.gov.br

Vila Velha

(27) 3311-4945

vilavelha@incaper.es.gov.br

Centro Regional de
Desenvolvimento Rural - Sul
Caparaó
Alegre

(28) 3522-1490

(28) 3552-0833

crdrsulcaparao@incaper.es.gov.br

Alfredo Chaves

(27) 3269-1299

alfredochaves@incaper.es.gov.br

Viana

Anchieta

(28) 3536-3076

anchieta@incaper.es.gov.br

Centros de Treinamento

Apiacá

(28) 3557-1861

apiaca@incaper.es.gov.br

CT Bananal do Norte

(28) 3539-7198

febn@incaper.es.gov.br

Atílio Vivácqua

(28) 3538-1233

atilio@incaper.es.gov.br

CT Linhares

(27) 3371-1210

fel@incaper.es.gov.br

Bom Jesus do Norte

(28) 3562-1037

bomjesus@incaper.es.gov.br

CT Venda Nova do Imigrante

(28) 3546-6136

fevn@incaper.es.gov.br

Laboratórios Centro Norte (Linhares)

Cachoeiro de Itapemirim

(28) 3155-5004

cachoeiro@incaper.es.gov.br

Castelo

(28) 3542-6333

castelo@incaper.es.gov.br

Análise Física do Solo

(27) 3371-4959/ 4986

bachour@incaper.es.gov.br

Divino de São Lourenço

(28) 3551-1139

saolourenco@incaper.es.gov.br

Análise Química do Solo

(27) 3371-4959/ 4986

bachour@incaper.es.gov.br

Dores do Rio Preto

(28) 3559-1442

drpreto@incaper.es.gov.br

Controle Biológico

(27) 3371-4684

vbenassi@incaper.es.gov.br

Fisiologia Vegetal

(27) 3371-5169/ 5291

Guaçuí

(28) 3553-1791

guacui@incaper.es.gov.br

Ibatiba

(28) 3543-1344

ibatiba@incaper.es.gov.br

Entomologia

(27) 3371-4803

fanton@incaper.es.gov.br

Ibitirama

(28) 3569-1351

ibitirama@incaper.es.gov.br

Fitopatologia

(27) 3371-4659

enilton@incaper.es.gov.br

Iconha

(28) 3537-1129

iconha@incaper.es.gov.br

Sementes

(27) 3371-4894

sheilaposse@incaper.es.gov.br

Laboratórios Centro Serrano (Domingos Martins)

Irupi

(28) 3548-1457

irupi@incaper.es.gov.br

Itapemirim

(28) 3529-6002

itapemirim@incaper.es.gov.br

lúna

(28) 3545-1247

iuna@incaper.es.gov.br

Jerônimo Monteiro

(28) 3558-1131

jeromonteiro@incaper.es.gov.br

Marataízes

(28) 3532-4542

marataizes@incaper.es.gov.br

Mimoso do Sul

(28) 3555-1865

mimosodosul@incaper.es.qov.br

Muniz Freire

(28) 3544-1784

munizfreire@incaper.es.gov.br

Muqui

(28) 3554-1358

muqui@incaper.es.gov.br

Piúma

(28) 3520-1605

piuma@incaper.es.gov.br

Presidente Kennedy

(28) 3535-1301

kennedy@incaper.es.gov.br

Rio Novo do Sul

(28) 3533-1213

rionovodosul@incaper.es.gov.br

São José do Calçado

(28) 3556-1124

sjosecalcado@incaper.es.gov.br

Vargem Alta

(28) 3528-1042

vargemalta@incaper.es.gov.br
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altino@incaper.es.gov.br

Análise Química do Solo

(27) 3248-1679

guarconi@incaper.es.gov.br

Biologia Molecular

(27) 3248-1700

manelliriva@incaper.es.gov.br

Cultura de Tecidos

(27) 3248-1742

maria.andreia@incaper.es.gov.br

Entomologia

(27) 3248-1701

jose.zanuncio@incaper.es.gov.br

Fisiologia Vegetal

(27) 3248-1705

balbino@incaper.es.gov.br

Fitopatologia

(27) 3248-1683

helciocosta@incaper.es.gov.br

Balanço Social do Incaper - 2016

69

AGRADECIMENTOS
O Incaper agradece aos seus servidores pelo trabalho diário, que torna possíveis os resultados
apresentados nesta publicação. Em especial àqueles que colaboraram para a realização desta
edição do Balanço Social e, é claro, aos produtores rurais que, ao abrirem suas portas e partilharem
suas experiências e conhecimento, demonstram a magnitude do rural capixaba. Por fim, o Instituto
também é grato aos estudantes e escolas participantes do Concurso de Desenho e Poema do
Balanço Social, os quais representam a esperança de construção de um mundo mais sustentável,
bem como às comissões avaliadoras pela disponibilidade e envolvimento, o que tornou possível a
realização dessas atividades.
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Desenho de Marcelo Rodrigues (EFA do BLey, São Gabriel da Palha),
classificado em terceiro lugar no Concurso de Desenho e Poema do Balanço Social do Incaper

