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Alegre, 26 de janeiro de 2023 

Ofício n0. 01/2023 – CAE / CCAE-UFES  

Documento avulso nº 23068.003118/2023-13 

 

À Diretora do CCAE, Profa. Dra. Louisiane de Carvalho Nunes 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2022 – Áreas Experimentais do CCAE 

Às Áreas Experimentais constituem um órgão vinculado à Direção do CCAE, distribuídas em três 

municípios: Alegre (88,57 ha), São José do Calçado (121,22 ha) e Jerônimo Monteiro (5,50 ha). Essas 

têm por finalidades: i. Apoiar e colaborar com as atividades de ensino de graduação e pós-graduação 

dos cursos da área de Ciências Agrárias; ii. Dar suporte às atividades de pesquisa e extensão, 

contribuindo para o desenvolvimento institucional e da comunidade; iii. Desenvolver atividades 

agrícolas, pecuárias, florestais e ambientais dentro de sistemas ou módulos que possam servir de 

áreas demonstrativas. 

Nesse contexto, a Coordenação de Áreas Experimentais do CCAE dispõe dos seguintes setores: I. 

Produção animal: apicultura; aquicultura; avicultura; bovinocultura de corte; bovinocultura de leite; 

caprinocultura; equideocultura; fábrica de ração; forragicultura; ovinocultura e suinocultura; II. 

Produção vegetal: conservação da biodiversidade; culturas anuais e perenes; fruticultura; 

olericultura; recursos hídricos e setor de apoio às pesquisas em produção vegetal; III. Silvicultura e 

propagação de plantas florestais: silvicultura e viveiro florestal.   

Para tanto, no ano de 2022 foram atendidos mais de 350 alunos com atividades no setor de 

Produção Animal e cerca de 220 alunos do setor de Produção Vegetal, incluindo os setores de 

Fruticultura, Infectário e Manejo de tratos culturais. De uma maneira geral, foram atendidas cerca 

de 40 solicitações para manutenção dos estandes de aulas práticas e implantação e apoio aos 

projetos de pesquisas. Vale destacar que, diversos alunos realizam estágio nos setores de produção 

das Áreas Experimentais, principalmente no setor de produção Animal.  

O setor de Fruticultura está passando por uma reforma e ampliação de toda sua estrutura de apoio, 

a fim de viabilizar dias de campos e aulas práticas com mais segurança e conforto, com atendimento 
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de um maior número de usuários. Até o presente momento, foi reconstruindo e ampliado toda área 

do estacionamento, construção de um novo laboratório e área para preparo de frutas para 

transporte. No Infectário, destaca-se a consolidação de um novo laboratório de fitopatologia e, 

ainda, a transformação das antigas estruturas da suinocultura para servir de galpão para eventos e 

aulas práticas. Nesse setor ainda foi desenvolvido um bosque fitopatológico e a preservação da mata 

ciliar do Rio Alegre. Além disso, continuou-se a manutenção, ampliação e conservação das áreas de 

preservação permanente, principalmente as pertencentes às margens do rio Alegre 

Ainda houve dias de campo no setor de Fruticultura que abordaram temas como o uso de drone 

para pulverização agrícola e tratos culturais nas frutíferas das áreas demonstrativas. Como parte de 

um projeto de extensão, houve a disponibilização de mudas de cana de açúcar aos produtores da 

região sul do estado, sendo contemplados mais de 50 agricultores. 

No setor de bovinocultura, houve a finalização das estruturas da farmácia, vestiário, cozinha, 

escritório, sala de ordenha e banheiros masculina e feminino. Internamente, esse setor segue sendo 

reformado, a fim da reativação da ordenhadeira e atendimento as necessidades zootécnicas de 

manejo animal. Os locais para fornecimento de ração também foram reformados e ampliados. 

A barragem de águas próxima ao setor de Mecanização agrícola foi consertada. Essa barragem é 

destinada a irrigação dos plantios de milho, destinado a alimentação dos animais, em períodos de 

estiagem. 

Vale mencionar que, anualmente é demandado a aquisição de diversos insumos, necessários a 

manutenção das espécies vegetais e sobrevivência dos animais, tanto materiais permanentes, como 

de consumo. Neste sentido, foram adquiridos novos implementos e máquinas agrícolas, com 

destaque ao microtrator, bombas de irrigação e roçadoras. 

Com relação a Fazenda Experimental de São José do Calçado, houve a desmobilização de toda sua 

estrutura, conforme o processo de devolução daquela Área ao Governo do Estado do Espírito Santo, 

tendo a decisão sido tomada pelo Conselho Universitário. Com isso, foram leiloados e arrematados 

63 animais bovinos. Os animais remanescentes foram transferidos para Área Experimental de Rive. 

Além disso, todas as máquinas, equipamentos e material de consumo foi transferido para Área de 
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Rive, onde tais insumo darão origem a implantação de novos setores, como por exemplo o de 

Aquicultura. Ainda foi feito a manutenção das margens da barragem de águas da Área Exp. de São 

José do Calçado, preservando plantio 500 espécies nativas plantadas.  

Por fim, ainda permeados pela pandemia do COVID-19, a equipe da Coordenação de Áreas 

Experimentais manteve os cuidados aos animais rigorosamente, assim como as manutenções dos 

diversos plantios das áreas experimentais, respeitando-se as normas de segurança. Novos plantios 

foram realizados, incluindo a renovação das lavouras de forragens com cana-de-açúcar, capim 

Capiaçu e milho. Não somente a ampliação, mas também valendo-se de mudas mais adaptadas as 

condições de nossa região, possuindo maior produtividade; promoveu-se novos estandes de aulas 

práticas, com instalação e manutenção do Infectário de Plantas e Viveiro de Plantas Ornamentais e; 

expansão das unidades demonstrativas da fruticultura, com plantio de novas espécies frutíferas.  

 

 

Respeitosamente, 

 

Vinicius Rodrigues Ferreira - Coordenador e Presidente Interino do Conselho Gestor das Áreas 

Experimentais do CCAE/UFES 

ais/CCAE) 


