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O estado do Espírito Santo se destaca pela sua contribuição na cafeicultura nacional, 
ainda que existam diversas dificuldades em todo o processo produtivo. Assim, se faz 
necessário um incentivo aos produtores para que assumam sua responsabilidade 
socioambiental na cadeia produtiva e adotem os novos avanços da sustentabilidade 
em suas lavouras cafeeiras. A região de montanhas do Estado apresenta relevo 
bastante acidentado, o que dificulta a mecanização das lavouras. Observa-se, ainda, 
problemas com a escassez de mão de obra, com a falta de incentivo à preservação 
ambiental e ausência de programas para a melhoria na qualidade da sua produção. 
Sabendo disso, compreende-se que há uma demanda por ações de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural a fim de incentivar os conceitos de 
sustentabilidade baseados nos pilares econômico, ambiental e social. Este trabalho 
foi realizado no município de Venda Nova do Imigrante, estado do Espírito Santo, nas 
altitudes de 775m, 950m e 990m. O objetivo do trabalho foi avaliar a adequação dos 
níveis de sustentabilidade das propriedades com o uso dos indicadores econômicos 
e socioambientais. Os resultados demonstraram que entre os produtores de Venda 
Nova do Imigrante, principalmente no eixo econômico, existe a necessidade de 
ajustes no controle de custos e receitas da propriedade, na comercialização e 
qualidade de sua produção e na eficiência produtiva das lavouras. Os produtores 
apresentaram uma baixa diversificação na forma de manejo, controle e boas práticas 
agrícolas nas propriedades, o que não contribui para a apuração dos custos e 
despesas. Nos eixos social e no ambiental observou-se que os produtores, em sua 
maioria, não possuem treinamentos, principalmente sobre o uso de máquinas 
agrícolas manuais e na aplicação de produtos fitossanitários, devido principalmente 
ao manejo convencional prático em suas propriedades. Conclui-se que os produtores 
envolvidos na pesquisa necessitam de aprimoramento em relação aos princípios de 
sustentabilidade e boas práticas agrícolas em diversos pontos dos eixos sócio-
econômico-ambiental.  
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