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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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Diretor-Técnico do Incaper

Marcelo de Souza Coelho
Diretor-Presidente do Incaper

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.
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condições de trabalho 
e valorização dos 
servidores do Instituto.
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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

R$ 1,32 bilhão
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.

Esse número se refere 
ao total de assistências 
realizadas, sem repetição 
de registros, a agricultores 
familiares, comunidades 
tradicionais, assentados, 
entre outros.

34.146
Esse foi o total de 
pessoas assistidas 
em 2016 pelo 
Incaper.


