
 
 

Resumo 32 

Avaliação dos indicadores de sustentabilidade em produtores de café arábica 

do município de Afonso Cláudio, região Montanhas do Espírito Santo. 
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A cultura do café arábica é uma das principais atividades agrícolas do Estado do 
Espírito Santo, cultivada em áreas declivosas com altitudes variando de 500 a 1.200 
m, numa área de 171,82 mil ha, envolvendo aproximadamente 53 mil famílias, em 
mais de 26 mil propriedades rurais. Embora haja disponibilidade de tecnologias no 
contexto da cafeicultura brasileira e capixaba para a produção de cafés especiais, se 
faz necessária sua aplicação dentro dos conceitos da sustentabilidade, baseados nos 
pilares econômico, ambiental e social. Dessa forma, existe uma grande demanda de 
ações da Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural na geração e adaptação de 
tecnologias e na sua difusão como base nesses conceitos. Deve-se visar a 
implementação das boas práticas agrícolas de produção, colheita e pós-colheita, com 
foco na melhoria dos processos e maximização dos lucros, além da preservação 
ambiental e da melhoria da qualidade de vida no meio rural. Em cada propriedade 
objetivou-se avaliar as viabilidades econômicas, sociais e ambientais apresentadas 
na planilha de avaliação de sustentabilidade. O trabalho foi realizado no município de 
Afonso Cláudio, em diferentes comunidades e nas altitudes de 680 m, 704 m, 975 m 
e 1.045 m. Os resultados demonstraram que entre os produtores de Afonso Cláudio, 
observou-se defasagem no eixo econômico, principalmente na eficiência de 
produtividade das lavouras e no controle de custos, receitas e comercialização da 
produção, além de uma baixa diversificação na forma de manejo, controle e boas 
práticas agrícolas nas propriedades. No que diz respeito ao eixo ambiental, os 
produtores perderam nota quanto a capacitação, aplicação e destinação adequada de 
produtos fitossanitários. No eixo social, observou-se que a falta de 
treinamento/capacitação dos produtores reduziu a nota final, principalmente sobre o 
uso de máquinas agrícolas manuais e na aplicação de produtos fitossanitários. 
Conclui-se que diversos pontos dos eixos sócio-econômico-ambiental necessitam de 
aprimoramento aplicando os princípios de sustentabilidade e das boas práticas 
agrícolas. 
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