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Nossa missão

Contribuir para a sustentabilidade da sociedade

capixaba, nos aspectos referentes ao meio rural,

protegendo e favorecendo a qualidade de vida e

distribuindo riqueza e renda no campo.



Quem somos

Defesa sanitária e inspeção animal

Política florestal do Espírito Santo

Licenciamento ambiental

Regularização de terras devolutas

Defesa sanitária vegetal e agrotóxicos

Execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário

Autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura,
responsável pela:



Onde estamos

• Escritório central: Vitória.

• Escritórios regionais: 
Cachoeiro de Itapemirim, 
Cariacica, Colatina e Nova 
Venécia.

• 30 escritórios locais.

• 47 postos de atendimento.

• 4 postos de divisa: Bom Jesus 
do Norte, Iúna, Mimoso do Sul 
e Pedro Canário.

• Laboratório de diagnóstico em 
Cariacica

• 4 unidades volantes.



O que fazemos

Defesa Sanitária e Inspeção 
Animal

• Controle de doenças 
animais como: febre aftosa, 
raiva, tuberculose, anemia 
infecciosa equina, 
brucelose, peste suína 
clássica entre outras.

• Inspeção e fiscalização na 
produção de produtos de 
origem animal.



O que fazemos

Cadastro e controle de abrigo de 
morcegos

Cadastro e fiscalização de 
estabelecimentos de aves vivas

Cadastro e vistoria de granjas de 
suínos

Inspeção e fiscalização de 
atividades de abate



O que fazemos

Defesa Sanitária e Inspeção 
Vegetal

• Fiscalização do trânsito de 
vegetais.

• Monitoramento e controle 
das principais pragas que 
atacam as lavouras 
capixabas.

• Fiscalização do comércio e  
uso de agrotóxicos.



O que fazemos

Fiscalização do trânsito de 
vegetais

Monitoramento de pragas: 
levantamento de lavouras

Fiscalização de agrotóxicos em 
estabelecimentos e propriedades

Monitoramento de resíduos de 
agrotóxicos em alimentos



O que fazemos

Política florestal do ES e 
Licenciamento de atividades 
rurais

• Execução da política 
florestal do Espírito Santo.

• Controle das atividades 
florestais.

• Proteção e conservação dos 
remanescentes da Mata 
Atlântica.



O que fazemos

Fiscalização de atividades 
florestais: denúncias de 
desmatamento, demandas da 
justiça etc.

Licenciamento ambiental das 
atividades agropecuárias

Fiscalização e emissão de 
autorizações como corte e 
queimada

Licenciamento da silvicultura



O que fazemos

Política cartográfica e agrária

• Desempenho de atividades 
cartográficas.

• Regularização de áreas 
devolutas urbanas e rurais.



O que fazemos

Levantamentos 
topográficos

Regularização fundiária

Serviços cartográficos: demarcação de 
divisas do Estado e dos municípios, 
localização de áreas e retificações de 
escrituras.



O que fazemos

Diagnóstico laboratorial: raiva, 
anemia infecciosa equina, 
brucelose, qualidade do leite.

Educação sanitária e ambiental
para produtores, estudantes e 
profissionais.

Execução do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário

Cadastro ambiental rural



Alguns números e conquistas

+ de 3.000 análises realizadas e
cerca de 500 produtores 
beneficiados com a implantação 
efetiva do Laboratório de 
Qualidade do Leite em setembro 
de 2015

Concessão do serviço de 
inspeção sanitária animal 
permanente

Instrução de serviço que agiliza os processos de licenciamento de
atividades agropecuárias

Simplificação do Decreto de 
agroindústria

Certificação internacional como área livre de peste suína clássica

Padronização dos Procedimentos 
Administrativos – Lei nº 10.476



16 milhões de animais 
abatidos com inspeção 

estadual

Mais de 1.000 
empreendimentos

licenciados por dispensa+
800 licenças 
ambientais 

emitidas

Cerca de R$ 5 milhões 
investidos em crédito fundiário, 

beneficiando 91 famílias

Mais de 50.000 
Guias de Trânsito 

Animal eletrônicas 
emitidas, com cerca 
de 770 mil animais 

transportados

Mais de 40.000 
imóveis 

inscritos no 
CAR, totalizando 

36% da área 
passível de 

cadastro

Aproximadamente 3.000 
barragens licenciadas

109 títulos de legitimação de 
terras devolutas emitidos

Implantação do Certificado 
Fitossanitário de Origem e da 
Permissão de Trânsito de Vegetais 
online

Alguns números e conquistas
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