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1. APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta, de forma sintética, os resultados alcançados na execução dos
projetos direcionados ao desenvolvimento dos agricultores familiares e suas organizações
sociais e ao bem estar da sociedade capixaba pela geração/adaptação de tecnologias
agropecuária e pesqueira, atividades de assistência técnica e extensão rural e prestação de
serviços.
São também descritos os resultados dos programas institucionais que contribuíram
para a realização das ações prevista em 2013
Os resultados aqui apresentados, só foram possíveis com o apoio do governo do
estado do Espírito Santo, o que possibilitou a ampliação do quadro de pessoal do Incaper além
de custear boa parte do custeio operacional da instituição. Cabe destacar a importância das
parcerias com as prefeituras Municipais, instituições representativas do agricultores / ----- , no
estado e do governo federal, destacando o MDA, MAPA/EMBRAPA, MCT, MMA, MI,
Finep, Funcafé, dentre outros.
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Tabela 1 - Dotação Orçamentária INCAPER exercício 2013
Programa

Despesa

Administração Geral: apoio
administrativo

Atualizada

Empenhada

Liquidada

Pago

Administração da unidade

7.289.158,00

7.455.870,00

6.612.583,67

5.566.679,71

5.455.295,66

843.286,33

84,18%

88,69%

Administração Geral: apoio
administrativo

Aquisição, construção,
ampliação e reforma de
imóveis

3.900.000,00

3.830.000,00

35.049,55

5.049,55

5.049,55

3.794.950,45

14,41%

0,92%

Administração Geral: apoio
administrativo

Contribuição patronal ao
fundo previdenciário

6.500.000,00

7.740.000,00

7.715.036,98

7.715.036,98

7.715.036,98

24.963,02

100,00%

99,68%

Administração Geral: apoio
administrativo

Contribuição previdenciária
complementar

6.200.000,00

7.270.000,00

7.122.421,21

7.122.421,21

7.122.421,21

147.578,79

100,00%

97,97%

Administração Geral: apoio
administrativo

Remuneração de pessoal ativo 27.280.711,00

38.030.711,00 37.690.860,58

37.690.860,58

37.680.717,42

339.850,42

100,00%

99,11%

1.574.000,00

2.008.500,00

1.390.421,16

1.275.929,52

1.275.929,52

618.078,84

91,77%

69,23%

Gestão da pesquisa e da
Administração Geral:
assistência técnica e extensão
Desenvolvimento Institucional
rural

585.000,00

38.707,00

18.928,10

18.928,10

18.928,10

19.778,90

100,00%

48,90%

Administração Geral:
Melhoria da gestão pública e
valorização do servidor

Realização de concurso

50.000,00

50.000,00

15.886,00

15.886,00

-

34.114,00

100,00%

31,77%

Administração Geral:
ordenamento territorial

Divulgação institucional

150.000,00

850.000,00

850.000,00

847.145,83

847.145,83

-

99,66%

100,00%

Comunicação social: apoio
administrativo

Gestão do sistema integrado
de bases geoespaciais do
estado do espirito santo
geobases

300.000,00

710.900,00

105.828,70

5.853,70

5.853,70

605.071,30

5,53%

14,89%

Desenvolvimento Científico: Geração/adaptação de
Desenvolvimento da
tecnologias agropecuária e
Agricultura Familiar
pesqueira

5.269.000,00

4.948.000,00

495.831,89

422.932,89

422.901,39

4.452.168,11

85,30%

10,02%

Extensão Rural:
Desenvolvimento da
agricultura familiar

6.916.048,00

7.689.261,58

1.167.025,87

877.942,44

837.331,50

6.522.235,71

75,23%

15,18%

495.000,00

403.356,00

254.619,12

245.913,01

245.913,01

148.736,88

96,58%

63,13%

Administração Geral:
Aquisição e renovação da
Desenvolvimento Institucional frota

Expansão das atividades de
extensão rural e assistência
técnica

Formação de Recursos
Capacitação e treinamento de
Humanos: Melhoria da Gestão
recursos humanos
Pública e Valorização do

Saldo em 27/02

Liquidado/
Empenhado

Inicial

Empenhado/ Orçado

Servidor
Formação de Recursos
Humanos: Melhoria da Gestão Qualidade de vida dos
Pública e Valorização do
servidores do Incaper
Servidor

191.000,00

174.000,00

63.233,26

3.144,00

3.144,00

110.766,74

4,97%

36,34%

Estruturação do sistema de
monitoramento e alerta de
desastres naturais

269.400,00

195.400,00

110.574,14

13.594,41

13.571,46

84.825,86

12,29%

56,59%

Estruturação da rede de
Ordenamento Territorial:
informação e de sistema de
Desenvolvimento Institucional
difusão da informação

800.000,00

1.223.188,00

160.170,98

4.099,98

4.099,98

1.063.017,02

2,56%

13,09%

Meteorologia: adpatação
mudanças climáticas

Outros encargos Especiais

Pagamento de sentenças
judiciais

300.000,00

300.000,00

236.263,18

236.263,18

236.263,18

63.736,82

100,00%

78,75%

Previdência Especial

Complementação de
aposentadorias e pensões
especiais

4.300.000,00

4.920.000,00

4.735.153,05

4.735.153,05

4.735.153,05

184.846,95

100,00%

96,24%

Promoção da produção
vegetal: Descentralização e
harmonização do
desenvolvimento

Renovação e revigoramento
de lavouras e melhoria da
qualidade dos cafés do espirito
santo

320.000,00

260.000,00

18.890,40

18.020,40

18.020,40

241.109,60

95,39%

7,27%

Promoção da produção
Produção de sementes e
vegetal: Desenvolvimento da mudas de cultura alimentares e
agricultura familiar
oleíferas

95.000,00

55.000,00

948,50

948,50

948,50

54.051,50

100,00%

1,72%

TOTAL

72.784.317

88.152.894

68.799.726

66.821.803

66.643.724

19.353.167

97,13%

78,05%

Fonte: SEFAZ/* saldo apurado em 27/02/2013
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2. RESULTADOS ALCANÇADOS POR PROGRAMAS
2.1. Administração da unidade
O programa, destinado à manutenção da infraestrutura logística de apoio às
atividades de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, contou, no exercício de 2013, com
orçamento total de R$ 7.455.870,00, oriundos 92% do Tesouro Estadual e 8% de Recursos
Próprios da Instituição.
Os recursos alocados neste programa se destinam a promover ações de apoio
governamental no âmbito do poder executivo; prover os meios administrativos para a gestão
dos programas e ações da instituição e para o funcionamento da unidade. Diante do exposto,
os resultados alcançados com a execução deste programa são refletidos nos programas
finalísticos (2.6; 2.11; 2.14 a 2.20).

2.2. Aquisição e renovação da frota
Foram adquiridos 44 veículos, sendo 42 veículos de passageiro, 02 utilitários
veículos de carga, com recursos provenientes de convênios federais destinados às atividades
de assistência técnica e extensão rural, bem como ações previstas no convênio Corredor
Ecológico.
Para um orçamento de R$ 2.008.500,00, aproximadamente 65% dos recursos são
oriundos de convênios federais e os 35% oriundos de recursos próprios do órgão e/ou Tesouro
Estadual.
Os veículos adquiridos são utilizados diretamente na realização de atividades de
pesquisa, assistência técnica e extensão rural, sendo os resultados alcançados refletidos nos
programas finalísticos (2.6; 2.11; 2.14 a 2.20).

2.3. Aquisição, Construção, Ampliação e Reforma de Imóveis
O programa tem como objetivo manter em condições adequadas os imóveis e
infraestruturas de serviço do Incaper utilizados para a execução dos projetos e atividades
institucionais
O recurso aplicado no ano, na ordem de R$ 5.049,55 se refere a conclusão da
perfuração de poços artesianos nas Fazendas Experimentais de Linhares, Sooretama e
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Marilândia, corrigindo limitações ao desenvolvidas atividades de pesquisa científica nestas as
Unidades,
Os projetos de engenharia para execução das obras previstas para os Centros
Regionais e Fazendas Experimentais com os recursos do convênio federal encontram-se em
fase de conclusão. Com estes recurso pretende-se dotar as Unidades de Pesquisa, com
estruturas modernas que atendam às exigências legais e melhor condição de trabalho dos
profissionais que atuam nesta atividade.
2.4. Divulgação institucional
O programa divulgação Institucional contou com um volume de recursos no valor de
R$ 850.000,00 no exercício de 2013, oriundos do Tesouro Estadual e/ou Recursos Próprios da
Instituição, aplicados em mais de 99%.
2.4.1. Participação de Eventos Agropecuários como:
a) Feira de Energia realizada no Centro de Convenções de Vitória, com impressão de
peças audiovisual;
b) Campanha de melhoria de Qualidade do Café realizada no Estado, onde foi veiculada
na mídia impressa e radiofônica e teve a criação e impressão de peças audiovisual
painel e banner como criação e impressão de peças gráficas como folder técnico e
cartaz dos 10 mandamentos;
c) Campanha Institucional, desde a produção a veiculação onde o assunto abordado foi
para divulgar os produtos e a importância do Incaper a população e para que a
população tomasse conhecimento do investimento do governo em pesquisa, no apoio
ao produtor rural, na qualidade dos alimentos e tecnologias que beneficiam
diretamente os capixabas. Houve a veiculação em rodízio na tv, spot de rádio e
anúncio de jornal e revista;
d) A impressão do periódico "Incaper em Revista" vol 2 e 3;
e) Criação e montagem do anuncio "Semente: trabalho-fruto-crescimento" para revista
f) Criação e produção de peças institucionais, como a impressão de cadernos de mesa,
confecção de canecas e bolsa ecológica.
g) Feira da Ciência e Tecnologia
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2.5. Estruturação da Rede de Informação e de Sistema de Difusão da Informação
Programa destinado a promover adequações organizacionais e físicas, e a melhoria
contínua da logística do Incaper, contribuindo diretamente para o alcance dos resultados nos
programas finalísticos. Os recursos aplicados na aquisição microcomputadores; licença de
softwares para apoio às atividades de Tecnologia da Informação e de gerenciamento de
projeto. Com um orçamento total de R$ 1.223.188,00, 52% de convênios federais; 39% de
recursos próprios; 7% do tesouro estadual e 2% de convênios com prefeituras municipais.

2.6. Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos
O programa capacitação e treinamento de recursos humanos no Incaper busca a
atualização o eu aperfeiçoamento constantes contínua dos servidores para uma prestação de
serviços de qualidade à sociedade capixaba.
Foram capacitados 785 servidores, sendo 493 servidores em 14 eventos patrocinados
pelo próprio Instituto e 292 servidores em eventos externos. Os eventos internos destinaram a
capacitações dos novos servidores contratado no último concurso; os externos destinaram aos
servidores técnicos e administrativos tendo garantido também a participação em congressos,
cursos, simpósios, seminários
As ações de capacitação destinaram aos servidores que ingressaram nos concursos
recentes para profissionais atuantes na área finalística – pesquisadores e extensionistas, bem
como para profissionais da área de apoio – analistas, técnicos, agentes de suporte e auxiliar de
suporte. O orçamento do programa foi de R$ 403.356,00, dos quais 60% oriundos do Tesouro
Estadual/Recursos Próprios e o restante oriundo de convênio federal.

2.7. Complementação de Aposentadorias e Pensões Especiais
O programa que se destina ao pagamento de complementação de aposentadorias e
pensões a servidores inativos não vinculados ao regime próprio de previdência social e
pensões especiais contou com orçamento total de R$ 4.920.000,00, dos quais 96% foram
aplicados, atendendo a um quantitativo de 104 servidores beneficiados.
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2.8. Contribuição Patronal ao Fundo Previdenciário
Este programa que se destina ao promover ações de apoio governamental no âmbito
do poder executivo, destinado a cumprir com obrigações estabelecidas no inciso III, artigo 40,
da lei complementar nº 282, de 22/04/2004, contou com orçamento de 7.740.000,00, com
aplicação superior a 99%.
2.9. Contribuição Previdenciária Complementar
Esse programa destinado a promover ações de apoio governamental no âmbito do
poder executivo, destinado a cumprir com obrigações estabelecidas no parágrafo primeiro,
artigo 40, da Lei Complementar Nº 282, de 22/04/2004, teve um orçamento na ordem de
7.270.000,00, com aplicação superior a 97%.
2.10. Pagamento de Sentenças Judiciais
Programa destinado a cumprir sentenças judiciais, destinado ao pagamento de
débitos devidos pela fazenda pública estadual, em virtude de sentenças judiciais, em
cumprimento ao estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 100 e seus parágrafos,
exceto os pagamentos de sentenças judiciais decorrentes do regime especial de pagamento de
precatórios estabelecidos na EC 62/09, bem como o disposto no artigo 106 e seus parágrafos
da constituição estadual.
O programa contou em 2013 com orçamento total de R$ 300.000,00, dos quais
aproximadamente 79% foram aplicados.
2.11. Qualidade de vida dos servidores do Incaper
O programa tem como objetivo Promover um conjunto de ações preventivas na área
de saúde mediante intervenções de forma coletiva, por meio de atividades socioeducativas,
esportivas, garantindo a satisfação interna que se refletirá na sociedade por meio do bom
atendimento ao cidadão. Também foram executadas ações preventivas de promoção da
qualidade de vida do servidor como a preparação para aposentadoria; estímulos à pratica
esportivas e sociais e de apoio na recuperação de dependente químico. As ações deste
programa possibilitaram a realização de 482 Exames Laboratoriais e a participação de 585
servidores em eventos de Atenção Primária a Saúde, 117 em Atividades Esportivas, 518 em
atividades sociocultural e 45 em reuniões pra Preparação para Aposentadoria.
Os recursos orçamentários previstos foram de R$ 174.000,00, dos quais 63%
oriundos de Recursos Próprios do Instituto e o restante – 37% do Tesouro Estadual.
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2.12. Realização de concurso
Esse programa visou a conclusão das ações decorrentes dos concursos realizados em
2011. O recurso aplicado neste programa permitiu a realização de prova prática para
candidatos.
2.13. Remuneração de pessoal ativo
Programa destinado a prover os recursos necessários para remuneração dos
servidores em atividade no Instituto, cujos quantitativos estão apresentados abaixo.
Tabela 02 - Quadro de pessoal em atividade no Incaper – 2013
MESES
CARGOS
JAN

DEZ

Auxiliar em Desenvolvimento Rural

143

130

Assistente de Suporte em Desenvolvimento Rural

117

121

Técnico de Suporte em Desenvolvimento Rural

37

45

Analista de Suporte em Desenvolvimento Rural

31

33

Técnico em Desenvolvimento Rural

113

112

Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural

142

146

Agente de Pesquisa e Inovação em Desenvolvimento Rural

70

77

TOTAL

653

664

Fonte: Incaper/DRH

2.14. Melhoria da Gestão Pública e Valorização do Servidor
2.14.1 Modelo Integrado de Gestão
Com base nas propostas contidas no Planejamento Estratégico do Incaper (PEI), a
equipe do Escritório de Gerenciamento de Processos e Projetos – EGPP, deu continuidade às
ações com vistas à implantação do “Modelo Integrado de Gestão por Resultados”, conforme
ser observado na descrição a seguir:
1) Apresentação do Modelo Integrado de Gestão por Resultados e do Escritório de
Gerenciamento de Projetos e Processos (EGPP), em 3 reuniões realizadas na Sede,
CRDR Centro Serrano e Centro Norte, envolvendo 224 pessoas;
2) Apresentação do processo “Gestão do Conhecimento” em 2 reuniões nos CRDR
Centro Serrano e Centro Norte, com a participação de 36 pessoas;
3) Apresentação do processo “PROATER”, em 16 reuniões na Sede, ELDR de Barra de
São Francisco, Nova Venécia, São Mateus, Montanha, Santa Teresa, Serra, Marechal
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Floriano, Domingos Martins, Iúna, Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim, envolvendo 19
pessoas;
4) Reunião de multiplicadores do processo de “PROATER” na Sede, para 19
participantes;
5) Realização de 45 reuniões com os grupos para mapeamento, desenho e redesenho de
processos, na Sede e CRDR Centro Serrano, com a participação de 192 pessoas;
6) Capacitação de 41 pessoas, na Sede, para operacionalização do sistema de Gestão de
Planejamento Estratégico – GEPLANES, na Sede do Incaper;
7) Realização na Sede de 22 reuniões com a Empresa de Consultoria, totalizando 256
participações;
8) Realização na Sede de 3 reuniões com o Comitê de Governança do EGPP, envolvendo
37 pessoas;
9) Realização na Sede de 32 reuniões com os Coordenadores de Projetos para
estruturação e/ou acompanhamento de 7 projetos eleitos como prioritários, na Sede,
CRDR Centro Serrano, ELDR Guarapari e ELDR de Venda Nova do Imigrante,
envolvendo 50 pessoas;
10) Realização na Sede de 23 reuniões para construção e monitoramento de indicadores,
com a participação de 49 pessoas;

2.15. Estruturação do sistema de monitoramento e alerta de desastres naturais
O programa por meio de acompanhamento meteorológico realiza a previsão de
eventos críticos como secas e inundações emitindo assim o alerta e executando o
monitoramento de desastres naturais, auxiliando, atendimento em tempo hábil as
comunidades atingidas.
São ações diárias do Programa a disponibilização das informações via web,
atendimento a mídia e previsão diária do tempo por meio de estação radiofônica. Para a
ampliação e substituição de equipamentos foram adquiridos 150 pluviômetros utilizados do
sistema de e monitoramento e alerta de desastres naturais
Em 2013 a página na WEB foi visitada 3.822.403 vezes, sendo 1.017.250 visitantes
no mês de dezembro. Outros meios utilizados para disponibilização de dados foram e-mail,
115; atendimentos diretos a mídia 494, visitantes cadastrados do sistema 135.186, distribuídos
em 61 países.
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2.16. Expansão das Atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural
As ações deste programa são destinadas a socialização e transferência de
conhecimento e tecnologia aos agricultores familiares, povos tradicionais (Assentados,
Quilombolas, Indígenas, Pescadores) atendendo outros segmentos como Agricultores em
extrema pobreza, outros agricultores e públicos diversos.
Foram assistidos um total 71.282 pessoas, sendo 57.309 agricultores familiares, as
metodologias mais empregadas foram: Atendimento direto nos escritórios 38.808, visita à
propriedade, 21202, Reunião 2441, Demonstração de Método1619, sendo elaborados 1999
Projetos de credito, e 1.084 Organizações Sociais dos agricultores familiares foram assistidas
contou, no exercício de 2013, com um orçamento total de R$ 7.689.261,58, sendo a maior
parte do mesmo oriunda de convênios federais (0272) - 73%, seguida das fontes Recursos
Próprios e Tesourou Estadual, ambas com 8% de participação; os convênios com prefeituras,
fonte 0273, representaram 7% e os 4% restantes se referem a contrapartidas apresentadas com
recursos do Tesouro Estadual.
Do total do orçamento previsto, foram empenhados o montante de R$ 1.167.025,87,
o que representa 15,18% do total disponível. O percentual de liquidação dos recursos
empenhados foi de 75,23%.
No gráfico abaixo encontra-se apresentado o percentual de público atendido – com
repetição - pelo Incaper, no exercício de 2013, tendo como referência as atividades rurais.
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Gráfico 01: Público atendido - por atividade – pelo Incaper no exercício de 2013
Fonte: SIATER – DPC/Incaper

2.17. Atividade de Pesquisa Agropecuária
Este programa tem como objetivo implantar e desenvolver projetos/subprojetos de
pesquisa e adaptação tecnológica em apoio aos sistemas familiares de produção agrícola,
aquicultura/pesca, implementando a competitividade dos APLs, cadeias produtivas do
agronegócio capixaba e a consolidação dos princípios agroecológicos de produção agrícola.
No ano de 2013 foram registrados no CAPRI/INCAPER 175 Projetos de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação assim distribuídos: 71 aprovados; 77 executados e 27
concluídos.
No exercício de 2013, foram alocados neste programa, dotação orçamentária no valor
de R$ 4.948.000,00, oriundos 93% de recursos de convênios federais, 3% do Tesouro
Estadual, 1% de Recursos Próprios e 3% de outros convênios.
Além dos projetos de pesquisa apresentados outros resultado foram s alcançados:
a)

Recomendação da variedade de banana tropical;

b)

Lançamento de variedade de cafés (em conjunto com programa apresentado no item 2.20)
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c)

Registro de uma patente

Os laboratórios do Incaper tendo sido recebidas 6.226 amostra e realizaram de
68.008 análises nas seguintes áreas: controle biológico; entomologia; fitopatologia; fisiologia
de tecidos vegetais; química e física de solos, corretivos e fertilizantes; sementes; biologia
molecular e, cultura de tecidos.
Em junho/2013 foi feito depósito de uma patente no INPC (Instituto Nacional de
Propriedade Industrial) N° BR102013015300-1, em cooperação com a UFES, envolvendo a
parceria de INCAPER-NIT E O INIT-UFES. É uma patente de invenção de utilidade pública
sobre uma biobase autoemulsionável fitosanitizante com potencial de utilização em processos
de produção e usos de aditivos ou adjuvantes 100% natural, sem a adição de conservantes
químicos. A invenção confere às formulações concentradas que podem ser diluídas, uma
composição para uso humano, domiciliar, como sanitizante, na agricultura, no controle de
pragas ou para uso industrial.

2.18. Gestão da pesquisa e da assistência técnica e extensão rural
Este programa tem como objetivo promover adequações organizacionais e físicas,
estruturação de banco de dados e informações para ampliar e melhorar os serviços prestados a
sociedade capixaba; dotar o instituto de um sistema de gestão para adequação e reestruturação
das suas unidades de atuação levando em consideração o Planejamento Estratégico do
Incaper-PEI.
O programa contou com dotação orçamentária de R$ 38.707,00 no exercício,
oriundos 74% do tesouro estadual e 26% dos recursos próprios. Do montante disponibilizado,
49% foram empenhados, liquidados e pagos. Os resultados alcançados com a aplicação dos
recursos encontram-se apresentados na Tabela abaixo.

Tabela 3 - Ações realizadas pelo Escritório de Gerenciamento de Processos e Projetos no exercício de 2013
Qtde

Nº de
participantes

Apresentação do Modelo Integrado de Gestão por Resultados e Escritório
de Gerenciamento de Processos e Projetos (EGPP)

3

224

Reuniões de apresentação do processo "Gestão do Conhecimento"

2

36

Reuniões de apresentação do processo "PROATER"

19

347

Reunião de multiplicadores do processo "PROATER"

1

14

Reuniões com os grupos para mapeamento, desenho e redesenho de
processos

45

192

AÇÕES

14

Capacitações no GEPLANES

2

41

Reuniões com a Fundação Dom Cabral

22

256

Reuniões com o Comitê de Governança do EGPP

3

37

Reuniões com os coordenadores para estruturação e/ou acompanhamento
dos projetos prioritários

32

50

Reuniões para construção e monitoramento de indicadores

23

49

TOTAL

152

1246

Fonte: EGPP/Incaper
2.19. Gestão do sistema integrado de bases geoespaciais do estado do espirito
santo GEOBASES
O Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo
(GEOBASES) tem como sustentação básica, a cooperação mútua entre instituições para o
intercâmbio de informações geoespaciais, congregando entidades com interesses convergentes
para compartilhamento de informações geoespaciais sobre o Estado do Espírito Santo e
comprometimento em disponibilizar dados e informações de sua propriedade, quando houver,
tendo como contrapartida o direito de desfrute de dados, informações e de execução de
trabalhos com recursos técnicos disponíveis no sistema.
O Programa oferece amplo apoio às instituições de âmbito federal, estadual,
municipal, privado e população de modo geral, quer elas demandem o uso direto ou o
processamento de dados geoespaciais que abranjam territórios rurais e urbanos. O principais
resultados estão apresentados a seguir.
Tabela 04 - Indicadores, metas estipuladas e atingidas para o projeto/atividade de gestão do GEOBASES
em 2013
METAS 2013

INDICADORES

PROGRAMADAS

EXECUTADAS

6

9

Dias úteis com disponibilidade diária de técnicos experientes em SIG na Unidade
Central de Gestão do GEOBASES e à disposição dos participes do sistema

251

247

Ações de coordenação de trabalhos estratégicos técnicos e organizacionais de SIG
e de bases de dados, típicos da Unidade Central de Gestão do GEOBASES

40

182

Orientações em serviço proporcionadas ao pessoal das Unidades Locais do
GEOBASES e ao público usuário em geral

300

249

Atendimentos à órgão públicos, com serviços de processamento de informações
geoespacializadas, usando SIG

20

72

Cursos ou treinamentos proferidos sob a coordenação do Geobases

5

37

Pessoas assistidas por cursos ou treinamentos geridos pelo Geobases

60

90

Instituições Integradas ao GEOBASES

15

Trabalhos concluídos referentes a elaboração de interface geográfica solicitada por
usuário do GEOBASES para a execução de trabalhos online através do sistema

4

10

Trabalhos técnicos científicos publicados e com a participação de profissional da
Unidade Central de Gestão do Geobases

3

2

Número de participações em eventos, simpósios, congressos, exposições,
seminários e feiras.

3

15

Visitas ao Portal do GEOBASES

50.000

91129

Novos visitantes ao Portal do GEOBASES

10.000

31866

TOTAL

60692

123908

Fonte: GEOBASES/Incaper

2.20. Renovação e revigoramento de lavouras e melhoria da qualidade dos cafés do
Espirito Santo
Este programa tem como finalidade a construir e implantar uma carteira de
iniciativas que visem a descentralização e harmonização do desenvolvimento; desenvolver
pesquisa, assistência técnica e extensão do conhecimento, visando incentivar as boas práticas
agrícolas, objetivando o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade final do produto,
atendendo sobretudo, aos cafeicultores de base familiar do estado do Espírito Santo.
A dotação orçamentária disponibilizada para o exercício foi de 260.000,00, sendo
77% - convênios federais, 19% - Recursos Próprios e 4% - recursos do Tesouro Estadual. Do
montante disponibilizado, foram empenhados R$ 18.890,40; liquidados/pago R$ 18.010,00.
Com o recurso aplicado no exercício, bem como nos anos anteriores destacam-se
como resultado desse programa:
a)

O lançamento de 3 novas cultivares de café conilon para o Estado do ES – Diamante Incaper

8112, Jequitibá Incaper 8122, Centenária 8132, com a participação de 3.000agricultores.
b)

Disponibilização de 120.000 estacas para formação de jardins clonaispara 100 viveiristas para

a multiplicação das novas variedades. Com essa ação, a partir do exercício de 2015, será possível
promover a renovação de 60% das lavouras de café conilon por ano, beneficiando assim aos
cafeicultores capixabas, com a disponibilização de 35 a 40 milhões de mudas/ano.
c)

Condução/operacionalização de Campanhas como Renovar Arábica e Renova Sul Conilon,

atingindo a um público de 100.000 agricultores.
d)

Divulgação e Marketing dos cafés do ES em eventos nacionais e internacionais, como a feira

realizada em setembro em Belo Horizonte, atingindo a um público estimado de 5.000 pessoas.
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Registra-se que parte dos resultados alcançados por este programa encontram-se
apresentados no item 2.15, tendo em vista que as ações são realizadas de forma articulada
com o programa de expansão de assistência técnica e extensão rural.
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