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Conhecer os dados da produção agropecuária é de fundamental importância para o 

planejamento de políticas públicas. Este resumo evidencia a importância econômica 

da agropecuária capixaba. Em termos econômicos, a agropecuária no Espírito Santo 

representou 3,77% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba em 2018. O setor de 

serviços tem um peso maior no PIB e tais atividades estão mais concentradas nos 

municípios da região metropolitana de Vitória e isso pode gerar ao leitor desavisado 

uma distorção sobre a importância da agropecuária para o estado capixaba. Apesar 

da relativa reduzida participação da agropecuária no PIB capixaba, é importante 

considerar que os produtos da agropecuária são também utilizados em várias 

agroindústrias e indústrias, e setores ligados ao meio rural em diversos municípios no 

interior do estado. Para melhor mensuração da importância econômica do setor, 

temos o conceito de PIB do agronegócio, o qual é mais amplo do que “agropecuária”. 

O termo agronegócio compreende, além das atividades agropecuárias, um amplo 

conjunto de atividades a elas relacionadas. Conforme os cálculos do CEPEA, o 

agronegócio no Brasil representou 26,6% do PIB brasileiro em 2020. Para o Espírito 

Santo, não existem pesquisas contínuas oficiais sobre a participação do agronegócio 

no PIB. De acordo com estimativas feitas pelo Instituto Jones dos Santos Neves em 

2010, o peso do agronegócio no PIB capixaba chegou a representar certa de 28%. 

Apesar de parecer relativamente pouca a representatividade no total do PIB estadual, 

a atividade agropecuária tem grande importância econômica e social para os 

municípios. Nos municípios de Santa Maria de Jetibá e Brejetuba, por exemplo, a 

agropecuária representou mais de 40% do PIB municipal em 2018. Para dezoito 

municípios capixabas a agropecuária representou mais de 20% do PIB municipal. A 

estimativa do Valor Bruto da Produção agropecuária (VBP) para o ano de 2020 foi de 

R$ 12,43 bilhões. A participação das atividades de agricultura no VBP foi de 68,2%. 

Na agricultura os produtos mais representativos economicamente foram café, banana, 

mamão, tomate e pimenta-do-reino. Na produção animal a produção de carne bovina, 

ovos, carne de aves e leite foram os mais representativos. A cafeicultura representou 

37% do VBP, que em valores monetários correspondeu a R$ 4,6 bilhões, a fruticultura 

11,8% (R$ 1,4 bilhões) e a olericultura 11,2% (R$1,3 bilhões). A produção animal 

representou 29% do VBP (R$3,6 bilhões). A participação de carne bovina no VBP foi 

de 6,7% e a de carne de aves foi de 4,3%. A produção de ovos representou 10,8% e 

leite 5,3%. O setor agropecuário é responsável por manter a segurança alimentar. A 

diversificação da produção configura-se como uma possível alternativa para 

proporcionar renda e emprego aos pequenos produtores rurais, garantindo a sua 

permanência no meio rural e a sustentabilidade. A fruticultura e olericultura têm sido 

responsáveis pela diversificação de fonte de renda dos produtores rurais, e a 

fruticultura apresenta potencial econômico para incremento da renda através da 

agroindustrialização destes produtos. Os panoramas apresentados neste estudo 

podem fundamentar o planejamento e/ou manutenção de políticas públicas voltados 

para a agropecuária. 
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