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APRESENTAÇÃO
A humanidade tem sido continuamente desafiada para o uso consciente dos recursos naturais, de forma a suprir suas
necessidades, sem comprometer o futuro das próximas gerações garantindo, desta forma, o uso sustentável de tais
recursos.
O Sistema para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade da Cafeicultura do Espírito Santo entregue à sociedade
nesta publicação contribuirá para orientar a ação cotidiana dos cafeicultores e técnicos da iniciativa pública e privada
envolvidos com a cultura, buscando melhores resultados na busca da sustentabilidade das propriedades cafeeiras.
Contudo, é possível afirmar que os resultados positivos alcançados se estenderão para além daqueles atores envolvidos diretamente na produção de cafés, chegando certamente até a mesa dos apaixonados pela bebida mais
consumida no mundo, perdendo apenas para o consumo de água!
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1 INTRODUÇÃO
O Sistema para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade da Cafeicultura do Espírito Santo é um instrumento em
forma de planilha eletrônica, desenvolvido para auxiliar seus usuários (técnicos e agricultores) na medição dos níveis de
adequação socioeconômico e ambiental, através de indicadores selecionados com base nos protocolos de sustentabilidade seguidos pelos principais órgãos de certificação internacional e nos critérios de sustentabilidade da Plataforma
Global do Café, em que o Incaper contribuiu para sua construção. Seu preenchimento é feito por meio eletrônico, com
um breve diagnóstico básico da produção e comercialização, além da avaliação dos critérios de sustentabilidade, com
explicações de como eles devem ser avaliados, após isso, o usuário obtém um relatório contendo gráficos de barra para
facilitar a interpretação dos níveis de adequação. Por fim, é apresentado um cronograma para planejamento que tem por
objetivo, programar ao longo do tempo, ações para a melhoria dos indicadores que ficarem aquém do esperado.

2 O QUE É SUSTENTABILIDADE?
O termo Sustentabilidade tomou espaço em nossa rotina, seja em campanhas publicitárias de marketing ou estabelecimento de valores para as instituições.
O termo obteve o significado como conhecemos hoje ao longo de importantes eventos, como a Conferência das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, ocorrida em Estocolmo (1972), pelo Relatório Brundtland
(elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1987) e pela Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, ocorrida no Rio de Janeiro (1992), e seu conceito ficou
definido como: conjunto de ações ou uso de recursos naturais, que deve suprir as necessidades da geração presente,
sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprirem as suas.

Téc.º Agrícola, Extensionista do Incaper, marx.martinuzzo@incaper.es.gov.br.
Eng.º Agr.º, Especialista em Café, Extensionista do Incaper.
3
Eng.º Agr.º, D. Sc. em Ecologia de Ecossistema, Pesquisador e Extensionista do Incaper.
4
Adm.º Rural, M. Sc. em Produção Vegetal, Pesquisador do Incaper.
5
Téc.º Agrícola, Extensionista do Incaper.
6
Eng.º Agr.º, D. Sc. em Entomologia, Pesquisador do Incaper.
7
Eng.º Agr.º, D. Sc. em Produção Vegetal, Pesquisador do Incaper.
8
Eng.º Agr.º, D. Sc. em Recursos Naturais e Sustentabilidade, Extensionista, Aposentado do Incaper/Bolsista do Consórcio Pesquisa Café.
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A Sustentabilidade contempla ações em diversos âmbitos, conhecidos como eixos, à saber:
• Eixo Econômico
• Eixo Ambiental
• Eixo Social
Uma atividade para ser considerada sustentável, precisa garantir retorno financeiro sem negligenciar a importância da
preservação ambiental e o respeito à dignidade do ser humano.
Hoje a escolha por produtos e serviços que respeitem o meio ambiente, produzidos com energia limpa, que respeitam
a dignidade das pessoas envolvidas no processo ou que convivem no entorno de empreendimentos envolvidos, bem-estar e inclusão social, tem se tornado cada vez mais relevante e valorizado.

3 O SISTEMA
O sistema em forma de planilha, é uma maneira acessível e de baixo custo, elaborada para auxiliar o usuário na avaliação do nível de adequação socioeconômico e ambiental da propriedade. Seu uso facilita a identificação, por parte
do cafeicultor, dos indicadores que necessitam de maior atenção, muitas vezes representando gargalo produtivo e, por
parte do técnico, facilita o planejamento das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural.

4 INSTALAÇÃO
Para instalar o sistema em um dispositivo eletrônico computacional, ao acessar o site do Incaper, o usuário deve: baixar o arquivo compactado em formato ZIP no aparelho, localizar o arquivo (geralmente na pasta Downloads) e realizar
sua extração em um local de fácil acesso. O arquivo ZIP possui uma versão para Microsoft Excel e outra para LibreOffice
Calc.

5 SISTEMA REQUERIDO
Para que o sistema funcione, é necessário que o usuário possua dispositivo computacional com Sistema Operacional capaz
de executar a versão do Microsoft Office 2007 ou superior (Windows ou macOS) ou ainda, LibreOffice Calc na versão 6 ou
superior (Windows, Linux, macOS).
Recomenda-se utilização de computador de mesa ou notebook, para maior conforto do usuário.

6 INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA
O Sistema foi elaborado em forma de planilha eletrônica primeiramente utilizando o software LibreOffice Calc, por ser
gratuito, de código aberto, permitindo assim que pudesse ser utilizado por uma maior gama de usuários possuidores de
Sistemas Operacionais distintos (Windows, Linux, macOS etc.), popularizando a ferramenta. Posteriormente foi convertido para o formato Microsoft Excel. As duas planilhas após estarem prontas, são compactadas em um pacote no formato
popular ZIP, gerando o arquivo com o nome de “cafeicultura_sustentável_ANO.zip” (sendo “ANO”, a referência ao ano de
lançamento) e disponibilizado no site do Incaper. A seguir, no Quadro 1, uma descrição do conteúdo desse arquivo:
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Quadro 1 – Descrição do conteúdo do arquivo ZIP
NOME

EXTENSÃO

DESCRIÇÂO

projeto_CAFEICULTURA_sustentável_vANO_libreoffice.ods

ODS

Versão da planilha para uso específico em LibreOffice Calc versão 6 ou superior.

projeto_CAFEICULTURA_sustentável_vANO_msoffice.xlsx

XLSX

Versão da planilha para uso específico em Microsoft Excel 2007 ou superior.

7 AMBIENTE DO SISTEMA
7.1 MENU
A tela inicial do sistema é chamada de Menu, e facilita a navegação por toda a planilha. Possui hiperlinks para navegação
direcionados às demais abas e às referências bibliográficas consultadas para a elaboração dessa ferramenta. Abaixo, a
tela de Menu do sistema (Figura 1):

Clique para
ampliar

Figura 1 – Menu.

7.2 APRESENTAÇÃO
A aba Apresentação possui uma breve orientação de como utilizar o sistema. Ressalta-se a importância de que o
usuário precisa ler atentamente essas instruções antes de utilizar essa ferramenta, mesmo que a planilha seja de fácil
manuseio, a fim de otimizar a coleta de dados. Abaixo, a tela de Apresentação do sistema (Figura 2):

Figura 2 – Apresentação.
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7.3 CHECKLIST
Na aba Checklist, existe orientações de onde e como o usuário obterá e realizará a aferição da nota de cada indicador de
sustentabilidade. Seu objetivo é orientar o usuário a separar as avaliações por locais, criando assim um roteiro de avaliação
dentro da propriedade, agilizando todo o processo. Abaixo, a tela de Checklist do sistema (Figura 3):

Figura 3 – Checklist.

7.4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL
Essa é a aba Caracterização e serve para identificar o entrevistador (usuário, que pode ser um técnico ou um agricultor),
nome dos cafeicultores, detalhes sobre a unidade familiar, identificação da propriedade, caracterização da lavoura de
café e da produção. Ao final da planilha dessa aba, são realizados alguns cálculos que auxiliam na aferição dos três
primeiros indicadores do Eixo Econômico.
Importante: Na Caracterização da lavoura de café, é necessário que o usuário saiba calcular a área total ocupada pela
lavoura de café e também a área específica em produção, nos respectivos campos da planilha. Quanto mais exato for
o cálculo, considerando espaçamentos distintos que possam existir nos talhões de café, mais confiável será essa informação. A seção Caracterização e classificação da produção de café serve para calcular a média ponderada do preço de
venda da saca de café do agricultor e servirá como base, tanto para comparar quantos por cento da produção de café foi
de produto superior, quanto a eficiência na comercialização (referente ao valor agregado na saca, comparado ao preço de
venda de um café tipo 7 ou bebida rio). No final da aba Caracterização, o usuário poderá atualizar, se necessário, a média de produtividade do Café Robusta/Conilon e do Arábica, baseado em informações obtidas nos órgãos competentes
(IBGE/CONAB), além do preço médio de venda da saca de café comum no período avaliado, com base no histórico obtido
junto ao Centro de Comércio de Café da região, Cooperativas e mercado. Abaixo, a tela de Caracterização da Propriedade
Rural do sistema (Figura 4):
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Figura 4 – Caracterização da Propriedade Rural.

7.5 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS
A principal aba é chamada de Indicadores e é composta por três colunas (Indicadores, Normas e Avaliação do Indicador),
três eixos (Econômico, Ambiental e Social) e cada um deles contém 12 indicadores de sustentabilidade propostos para o
Estado do Espírito Santo, pelo Incaper. Para utilização dessa função, o usuário deve ler atentamente as normas de cada
Indicador para que realize a avaliação da forma correta, marcando X em apenas uma opção (caso o usuário marque mais
de uma opção, somente a menor nota do indicador será considerada).
Observação: Os três primeiros indicadores são pontuados com base nos resultados obtidos na aba Caracterização, e os
demais são aferidos de acordo com a norma dessa aba e orientações da aba Checklist. Em propriedades onde exista
mais de uma espécie de café (Arábica e Robusta/Conilon), nesses três primeiros indicadores, o usuário pode realizar a
marcação de mais de uma opção, para que a avaliação contemple a realidade de cada espécie. Exemplo prático: a produtividade do Café Arábica não irrigado pode alcançar uma determinada nota de avaliação, mas no mesmo indicador,
de acordo com a norma descrita, o café Robusta/Conilon pode ser classificado de outra forma, e nesse caso, a regra é
pontuar a propriedade pelo menor indicador, a fim de que seja tomada as devidas ações distintas para melhorar tal
avaliação, sendo assim, a marcação das duas notas é possível e somente a menor será considerada, isso vale também
para o indicador de Eficiência na Comercialização e para Gestão da Qualidade. Nos demais indicadores a serem avaliados, o usuário deverá escolher somente uma opção. Abaixo, a tela dos Indicadores Socioeconômicos e Ambientais do
sistema (Figura 5):

10

Sistema de Sustentabilidade

Figura 5 – Indicadores Socioeconômicos e Ambientais.

7.6 RELATÓRIO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
A aba Relatório é preenchida automaticamente com dados importados da aba Caracterização e da aba Indicadores, e
pode ser impressa para manter um histórico evolutivo da propriedade.
A primeira parte contém a identificação do cafeicultor, caracterização do empreendimento e as notas obtidas na avaliação dos indicadores de sustentabilidade, bem como o nível de adequação por metodologia de cores e gráficos para
melhor interpretação. Abaixo, a tela de Relatório de Indicadores de Sustentabilidade do sistema (Figura 6):

Figura 6 – Relatório de Indicadores de Sustentabilidade.
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7.7 PLANEJAMENTO TÉCNICO DE AÇÕES
A aba Planejamento, possui a identificação do cafeicultor, da propriedade e a data do planejamento, além de uma tabela
em forma de cronograma de ações, onde as notas são importadas, permitindo que o técnico e cafeicultor, possam realizar
o Planejamento de Ações, visando melhorar o nível de adequação da propriedade, trabalhando aqueles indicadores que
porventura tenham ficado aquém do esperado.
Essa aba é importante e traz benefícios para o agricultor (que obterá um planejamento do que priorizar na propriedade a fim de trabalhar com sustentabilidade) e para o técnico (que possuirá em mãos, um importante instrumento de
planejamento de suas ações de ATER junto ao agricultor, à comunidade e ao município). Abaixo, a tela de Planejamento
Técnico de Ações do sistema (Figura 7):

Figura 7 – Planejamento Técnico de Ações.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentado o Sistema para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade da Cafeicultura do Espírito Santo, os autores
se colocam à disposição de técnicos e cafeicultores para maiores orientações quanto a sua operacionalização, bem
como sobre os temas que são tratados nesta publicação.
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A planilha encontra-se disponível para download no link:
https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/123456789/4269/1/planilhas_cafeicultura_sustentavel_2021.zip
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