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A cafeicultura arábica apresenta grande importância econômica para o município de 
Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo, principalmente, para as propriedades 
da agricultura de base familiar. Apesar da grande contribuição no cenário da 
cafeicultura capixaba, muitos produtores ainda utilizam técnicas de manejo que não 
contemplam os novos princípios de sustentabilidade. A partir dessa demanda, 
objetivou-se compreender e avaliar a realidade dos produtores de acordo com a 
planilha de sustentabilidade que abrange os eixos econômico, social e ambiental. A 
pesquisa foi realizada no município de Marechal Floriano, em propriedades com 
altitudes de 825 m, 926 m e 945 m. Neste município, os resultados demonstraram que 
os eixos social e ambiental foram prejudicados, devido à maioria dos produtores não 
possuírem treinamentos de capacitação para o uso de máquinas agrícolas manuais, 
armazenagem, devolução de embalagens e aplicação de produtos fitossanitários, 
principalmente devido ao manejo convencional adotado como tradição nas 
propriedades cafeeiras. Com relação aos indicadores econômicos constatou-se a 
necessidade de ajustes no controle de custos e receitas da propriedade, nas boas 
práticas em colheita e pós-colheita, na comercialização e na armazenagem dos lotes 
de cafés. Conclui-se que os produtores envolvidos na pesquisa necessitam de 
aprimoramento em relação às boas práticas agrícolas de manejo, colheita e pós-
colheita e adoção dos princípios de sustentabilidade nos eixos socioeconômico e 
ambiental.  
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