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A agropecuária capixaba, foi fortemente atingida por uma crise hídrica que assolou o 

Espírito Santo de fins de 2014 até 2017. Este resumo apresenta uma estimativa de 

perdas na produção agropecuária capixaba nos anos de 2014 a 2017, período no qual 

o estado passou por uma grave crise hídrica. Devido a falta de água, em alguns 

períodos a irrigação de lavouras durante o dia foi proibida, prejudicando ainda mais a 

produção agrícola. Para o cálculo das perdas na produção, a variável rendimento 

médio esperado foi comparada com o rendimento médio obtido. Os dados mostram 

que houve uma redução de 22,7% na produção agrícola capixaba de 2017 em relação 

ao ano de 2014. As estimativas de perdas monetárias na agropecuária ultrapassaram 

R$ 11,2 bilhões (preços de 2017), entre os anos de 2014 e 2017. A estimativa feita a 

partir da metodologia adotada indica uma perda de cerca de 32,9% na produção da 

cafeicultura capixaba, que corresponde a 20,08 milhões de sacas no período de 2014 

a 2017. Em valores monetários, a perda correspondeu a R$7,5 bilhões. 

Especificamente no ano de 2016, a perda atingiu 46,5% da cafeicultura capixaba. No 

caso do conilon, a perda atingiu 56,3% em 2016. A fruticultura também foi prejudicada 

pela estiagem sem precedentes e a perda foi estimada em 873,6 mil toneladas nos 

anos 2014 a 2017 (18,8% da produção esperada), que em valores monetários 

correspondem a aproximadamente R$ 1,13 bilhão de reais. A maior perda foi 

observada no ano de 2016, quando a produção foi menor do que a esperada em 

30,6%. A perda na produção da olericultura foi de 14%, o que corresponde a uma 

perda monetária de R$ 528,5 milhões. Na agricultura, considerando que o total de 

área colhida em 2017 apresentou queda de 9,6% em relação a 2014, enquanto a 

produção apresentou queda de 22,7, a perda média estimada de 25,9% na produção 

pode ter sido influenciada pela crise hídrica e seca devido ao baixo índice 

pluviométrico registrado nos anos de 2014 a 2017. Na produção de leite, o pico de 

perdas ocorreu em 2016, e correspondeu a 24,9% da produção esperada. No total, a 

média de perdas nos quatro anos foi 13,4% da produção, somando 263,2 milhões de 

litros. Esse montante correspondeu a R$306,4 milhões no período analisado. A 

quantidade de abate de bovinos ficou abaixo da esperada em 80,2 mil toneladas entre 

os anos 2014 e 2017, o que representa uma perda média de 20,2%. Em valores 

monetários a perda corresponde a R$748,3 milhões. Como efeito substituição, houve 

aumento na produção de aves e ovos. A partir da adoção de políticas públicas e da 

aprendizagem do setor, muitas medidas de enfrentamento foram adotadas, tais como 

investimentos em sistemas de irrigação, barragens e cultivares mais resistentes. Na 

produção animal houve aumento na produção de silagem e investimentos em 

melhoramento genético. Como resultados, por exemplo, houve aumento na 

produtividade de leite por vaca e no abate de bovinos foi observado aumento no peso 

das carcaças. 
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