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Avaliação do aspecto econômico da sustentabilidade de sistemas de cultivo da 
cafeicultura arábica familiar no Espírito Santo, Brasil. 
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O Brasil é o maior produtor mundial de café e seu principal sistema de produção foca 
na mecanização das lavouras. Apesar disso, ainda existem setores de produção 
tradicional, como na cafeicultura capixaba, que visam a sustentabilidade através da 
utilização de técnicas adequadas que reduzem o impacto ambiental e envolvem o 
produtor com o sistema e a terra. Assim, busca-se articular as esferas econômica e 
social a fim de promover novas alternativas de desenvolvimento que incluam a 
sociedade local como protagonista do processo, valorizando a participação cidadã. 
Dessa forma, as comunidades locais são vistas não como objeto das intervenções, 
mas como sujeitos ativos do processo de transformação da realidade em que vivem. 
A agricultura familiar ganha destaque, já que é capaz de gerar renda de forma 
descentralizada, garantir suficiência alimentar, produtividade, qualidade de vida, 
diversificação da produção, maior competitividade econômica, maior sustentabilidade 
e grande contribuição para redução das desigualdades sociais. Partindo deste 
pressuposto, este estudo busca compreender os diferentes tipos de produção agrícola 
presentes na agricultura familiar do Espírito Santo e comparar o impacto econômico e 
financeiro de cada método de produção. Para a elaboração desta pesquisa, 
considerou-se três principais sistemas de produção: i.) o sistema de agricultura 
convencional, associado a baixa mecanização e elevado controle químico; ii.) o 
sistema de agricultura orgânica, com elevada demanda de mão de obra e técnicas 
alternativas de adubação e controle de pragas, além de certificação exigida; iii.) o 
sistema de manejo e boas práticas agrícolas (BPAs), que busca gestão sustentável 
nos níveis ambiental, social e econômico. A diversificação da atividade rural parte do 
pressuposto de que não basta agregar valor à produção agrícola, mas que é 
necessário ter sempre presente a visão da cadeia produtiva. Os resultados obtidos 
mostraram que a produção média de café foi maior no sistema BPAs, devido à 
aplicação de tecnologias que propiciaram aumento da produtividade sem abrir mão 
da sustentabilidade. No que diz respeito à comercialização, os cafeicultores do 
sistema BPAs se mostraram mais eficientes devido à diversificação do mercado de 
venda, entre cooperativas e intermediários, enquanto os convencionais e orgânicos 
dependem unicamente de uma modalidade de venda. Os custos de produção são 
maiores no sistema BPAs, o que está intimamente relacionado à produtividade, 
entretanto, esse sistema apresentou maior eficiência e rentabilidade no emprego da 
mão de obra. Além disso, os sistemas convencional e orgânico mostraram fragilidade 
crescente devido à baixa produtividade e altos custos. Conclui-se que, nas condições 
deste estudo, o sistema de cultivo de BPAs mostrou-se o mais sustentável, enquanto 
o convencional apresentou os menores valores. Os sistemas BPAs e orgânico 
apresentam atributos de sustentabilidade marcantes que garantem o uso racional dos 
recursos e suas interações com os aspectos produção-sociedade-meio ambiente. 
Nesse sentido, esse estudo busca valorizar a produção de café com produtividade 
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economicamente satisfatória, além de agregar as dimensões ecológica e social da 
sustentabilidade nas propriedades. Dessa forma, espera-se promover uma melhoria 
na qualidade de vida no meio rural através do desenvolvimento sustentável na 
cafeicultura familiar arábica do Estado do Espírito Santo.  
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