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STOFFEL, J. A. Construção e avaliação de indicadores de sustentabilidade para a 

agricultura familiar: uma análise multidimensional. 2014. 244f. Tese (Doutorado em 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio – Universidade Estadual do Oeste do Paraná-

UNIOESTE – Toledo-PR. 
 

 

RESUMO 

 

O objetivo central desta tese é analisar a sustentabilidade da agricultura familiar por meio da 

proposição e avaliação de indicadores e índices envolvendo as dimensões econômica, social, 

ambiental e institucional. O estudo foi desenvolvido no município de Francisco Beltrão, 

Região Sudoeste do Estado do Paraná, especificamente na microbacia do Rio Jacaré. A área 

rural na microbacia contêm 33 sedes de propriedades agrícolas, todas caracterizadas como 

agricultura familiar. A Região Sudoeste do Paraná tem em seu contexto socioeconômico uma 

representatividade considerável do setor agropecuário e mais especificamente da agricultura 

familiar, que está presente em todos os municípios, representando em média 90% do setor. 

Metodologicamente, optou-se em selecionar oito indicadores de sustentabilidade para cada 

dimensão, totalizando trinta e dois indicadores nas quatro dimensões analisadas. As 

informações para efetuar o cálculo dos indicadores de sustentabilidade foram coletadas junto 

aos agricultores familiares na microbacia em estudo, bem como junto aos agentes envolvidos. 

Buscou-se conhecer como a ação humana está afetando seu entorno em termos dos riscos de 

sua permanência, sobrevivência em médio, longo prazos, como também na tomada de 

melhores decisões políticas, por meio do ambiente institucional. Inicialmente calculou-se os 

Indicadores de Sustentabilidade (IS) para cada uma das dimensões propostas e em cada uma 

das diferentes formas de organização produtivas analisadas (agrícola, leiteira e integrada). A 

partir dos indicadores originaram-se os demais índices que complementam o estudo. Entre 

estes estão: Índice de Sustentabilidade Individual (ISI); Índice de Sustentabilidade Específico 

(ISE); Índice de Sustentabilidade Geral Específico (ISGE); e o Índice de Sustentabilidade 

Total (ISTO). Constatou-se que o modelo desenvolvido e aplicado no estudo, respondeu às 

questões e problemas levantados na presente pesquisa, por meio da análise multidimensional. 

Ao mesmo tempo, apontou a realidade das propriedades agrícolas que formam o universo da 

área estudada de forma intra-dimensional; mostrou também as relações dessa realidade de 

forma inter-dimensional. Isso permite que se possa olhar a questão da sustentabilidade de 

forma individual, mas sobretudo, no contexto das propriedades agrícolas como um todo.  

 

Palavras-chave: agricultura familiar; Indicadores de Sustentabilidade; análise 

multidimensional; Sudoeste do Paraná. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this thesis is to analyze the sustainability of family farming, through 

proposition and evaluation of indicators and indexes regarding economic, social, 

environmental and institutional dimensions. The study was carried out in the county of 

Francisco Beltrão, in the southwest region of Paraná state, specifically in the watershed of 

Jacaré River. The rural area of the watershed has 33 headquarters of agricultural ownership, 

being all of them characterized as family farming. When it comes to socioeconomic context, 

Southwest region of Paraná represents considerably the agricultural sector, and more 

specifically, family farming, which is present in all counties, accounting for around 90% of 

the sector. Methodologically eight indicators of sustainability for each dimension were 

selected, reaching a total of thirty-two indicators within the four analyzed dimensions. The 

information to calculate the indicators of sustainability was collected among the family 

farmers in the studied watershed, and also among the involved agents. This research aimed to 

know how human actions have affected their surroundings, regarding the risks of their stay, 

surviving in the medium and long run, as well as by making the best political decisions, 

through institutional environment. Initially, the Sustainability Indicators (SI) were calculated 

for each of the proposed dimensions and in each of the different ways of analyzed productive 

organizations (agricultural, dairy and integrated). Through the indicators, the other indexes 

that complement the study came out. Among them there are: Individual Sustainability Index 

(ISI); Specific Sustainability Index (SSI); Specific General Sustainability Index (SGSI); and 

Total Sustainability Index (TSI). It was noticed that the model developed and applied in the 

study proved to be able to answer the questions and the problems raised by the present 

research, through multidimensional analysis. Besides showing the reality of the agricultural 

properties which are part of the environment of the studied area intra-dimensionally, it also 

showed the relations of this reality inter-dimensionally. This way, it is possible to face 

sustainability individually, but especially, in the context of agricultural properties as a whole.  

 

 

Key-words: family farming; sustainability indicators; multidimensional analysis; Southwest 

of Paraná. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo central desta tese é analisar a sustentabilidade da agricultura familiar, por 

meio da proposição e avaliação de indicadores e índices envolvendo as dimensões econômica, 

social, ambiental e institucional. O estudo foi desenvolvido no município de Francisco Beltrão 

na Região Sudoeste do Estado do Paraná, especificamente na microbacia do Rio Jacaré. 

O Sudoeste do Paraná, socioeconomicamente, destaca-se no setor agropecuário, mais 

especificamente na agricultura familiar, presente em todos os municípios da região, 

representando em média 90% do setor. Esta característica regional, somada à experiência que 

se obteve ao longo da carreira acadêmica, possibilitou realizar este estudo focado na 

agricultura familiar, e que conduziu a desenvolver a presente Tese na temática da 

sustentabilidade. 

Outra característica utilizada na pesquisa foi a realização da pesquisa de campo e a 

consequente coleta de dados primários. Entende-se ser esse um diferencial incomparável na 

busca do conhecimento e na relação daquilo que se viu em sala de aula com o ambiente 

externo, onde se confrontou a realidade dos conceitos com os fatos. Coletar dados primários 

junto aos atores e agentes envolvidos na pesquisa, deu segurança e tranquilidade para analisar 

cenários e resultados aplicáveis a este estudo específico. 

Enriquecedor foi adentrar a porteira das propriedades rurais, numa espécie de 

invasor, quando se tomou o tempo precioso dos indivíduos no comando das atividades 

desempenhadas, muitas delas com hora marcada, e ainda assim ser recebido, ouvido, 

convidado para almoçar, jantar, pernoitar nas propriedades visitadas, caracteriza uma 

oportunidade ímpar para o pesquisador e que merece ficar registrado. 

Aquela barreira inicial de chegar e se apresentar como alguém que quer fazer um 

levantamento detalhado daquilo que é executado na propriedade, da forma como é executado, 

os resultados atingidos, como estão sendo utilizados os recursos disponíveis, tanto internos 

quanto externos, gera uma certa ansiedade e desconforto no pesquisador. Contudo, a 

hospitalidade, o respeito e o carinho dispensados por esses agricultores, sujeitos da pesquisa, 

permitiram que se fizesse parte daquele universo, já experienciado na infância e adolescência. 

Percebeu-se que a forma de produzir e trabalhar recebeu inovações, mas o cheiro da terra 

continua o mesmo.  

O impacto inicial da primeira semana de coleta de dados, diluiu-se a partir da 

segunda semana, pois o profissionalismo do pesquisador despertou interesse dos vizinhos e da 
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comunidade alvo. Os produtores inicialmente visitados incumbiram-se da espontaneidade de 

divulgar que havia um professor universitário desenvolvendo uma pesquisa para o seu 

doutoramento e, com certeza, iria visitar todas as propriedades ainda não visitadas (a pesquisa 

compõem-se da totalidade da população da área estudada). 

Esse gesto de abertura e recepção foi uma situação extremamente positiva na coleta 

de dados e, que de certa forma, permitiu um avanço naquilo que se buscava. Isto por que, uma 

preocupação inicial detectada no pré-teste do questionário realizado em algumas propriedades 

aleatórias, era a extensão deste, e, consequentemente, a demanda por um tempo maior do 

pesquisado para fornecer as respostas. Isto foi descaracterizado e até mesmo favorecido pela 

maneira com que esses agricultores demonstraram solidariedade com a pesquisa, expressando 

verdadeira paixão pelo que fazem e a vontade de querer dividir, mostrar aquilo que faz parte 

do seu cotidiano. 

É neste contexto de proximidade, de poder avaliar com maior profundidade algumas 

questões relacionadas à sustentabilidade da agricultura familiar, relativos a um espaço pré-

determinado, sem esquecer das suas relações com a problemática global de sustentabilidade, 

que este estudo se desenvolveu. Assim, a proposta deste estudo é desenvolver uma 

metodologia de cálculo para indicadores de sustentabilidade, capaz de proporcionar uma 

avaliação mais pontual de fatos pertinentes que indicam para o caminho da sustentabilidade 

local do setor e, por consequência, ao desenvolvimento sustentável. 

O tema Desenvolvimento Sustentável está cada vez mais presente nos debates 

políticos, nas investigações acadêmicas, nas tomadas de decisões por parte do ambiente 

institucional, em praticamente todas as esferas da sociedade. Porém, conforme afirma Sachs 

(2005), embora tenham ocorrido investimentos em várias áreas como saúde, educação e infra-

estrutura, promovendo, de certa forma, ganhos sociais, por outro lado a degradação ambiental 

continua em escala local, regional e planetária, ameaçando e comprometendo esses ganhos 

sociais conquistados nas últimas décadas. 

Hobsbawm (1995), também afirma que “o breve século XX” foi testemunha de 

transformações significativas em todas as dimensões da existência humana. O crescimento 

exponencial de novas tecnologias, ao mesmo tempo, que beneficiou a humanidade no 

atendimento de suas necessidades básicas, com aumento na produtividade e 

consequentemente na oferta de alimentos, como também no aumento da expectativa de vida 

das pessoas, gerou uma capacidade de auto-destruição, provocada pelo crescimento 

significativo no uso de matéria e energia para atender às necessidades da sociedade em franco 

crescimento. 
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Dado o crescimento populacional, ocorre uma pressão considerável sobre os bens e 

serviços ofertados, porém não de forma homogênea. As disparidades nos padrões de vida e de 

consumo das populações em nível planetário são visíveis, e os índices de desigualdade são 

crescentes. Ehlers (2008) retrata essa situação afirmando que nos anos de 1970, “o padrão 

moderno espalhou-se por vários países, levando consigo a esperança de resolver os problemas 

da fome”. Mas, não demorou muito e essa euforia toda das “grandes safras” cedeu espaço às 

preocupações relacionadas com problemas sociais, econômicos e ambientais, provocados pela 

modernização produtiva, que exigiu do ambiente institucional uma maior participação sobre o 

comando e o controle. 

Foi nessa mesma década que houve um fortalecimento de várias vertentes contrárias 

a utilização de insumos químicos e agrotóxicos nos processos produtivos rurais. Isto porque a 

disseminação deste modelo de produção ocasionou efeitos danosos consideráveis sobre o 

ambiente, entre eles: erosão dos solos, contaminação das águas, aumento no número de pragas 

e doenças, destruição de habitats naturais, erosão genética e aumento da instabilidade 

econômica e social, principalmente nas comunidades de agricultura familiar. 

Nesse ínterim, diante dos complexos problemas gerados na relação entre os recursos 

naturais e o crescimento econômico, surge o conceito de Desenvolvimento Sustentável. Este 

preconiza um tipo de desenvolvimento que garanta qualidade de vida para as gerações atuais e 

as futuras, sem destruir sua base de sustentação, ou seja, conciliar, por longos períodos, o 

crescimento econômico, o bem-estar social e a conservação dos recursos naturais. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável tornou-se uma espécie de ideal, ou um 

novo paradigma para a sociedade contemporânea. Este disseminou-se para todos os 

segmentos da sociedade. No setor agropecuário, levou à consolidação da expressão conhecida 

como agricultura sustentável, o que pode denotar uma situação de insustentabilidade do atual 

padrão produtivo instituído. Ehlers (2008) reforça esta perspectiva, afirmando que a 

agricultura moderna chega ao início do século XXI com vários sintomas de fragilidade. Além 

da popularização dos conceitos de sustentabilidade e agricultura sustentável, existe uma vasta 

literatura que diz respeito a indicadores de sustentabilidade, fato que denota um esforço no 

entendimento dessas questões. 

A questão que se estabelece a partir daí é a necessidade de desenvolver novas bases 

para o crescimento econômico, compatíveis com a preservação dos recursos naturais, a 

equidade social e, sintonizados com o ambiente institucional. Dentro desse processo 

dinâmico, surge o desenvolvimento e a aplicação de indicadores, juntamente com as 
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ferramentas de avaliação que procuram mensurar a sustentabilidade, a fim de repensar em 

termos científicos, a questão do crescimento e do Desenvolvimento Sustentável.  

No Brasil o debate sobre a sustentabilidade ganha força principalmente no setor 

agrícola, devido aos avanços da agricultura moderna que têm levado a inúmeros 

questionamentos em termos da viabilidade desse modelo a longo prazo. Mais especificamente 

no campo da agricultura familiar, onde os efeitos colaterais da modernização foram mais 

abrangentes e provocaram consideráveis impactos ambientais, desigualdade social entre 

regiões, entre produtos e entre os próprios agricultores, foi onde a insustentabilidade deste 

modelo evidenciou-se de forma mais visível. 

A insustentabilidade pode ser percebida, por exemplo, nas últimas décadas com a 

expulsão de muitas famílias do campo, mais especificamente, os jovens agricultores. O uso 

excessivo dos solos, abandonando técnicas tradicionais como a rotação de culturas e o próprio 

descanso da terra, sobrecarregando sua capacidade natural de produção são práticas 

corriqueiras. Da mesma forma, problemas de saúde com uso excessivo de agrotóxicos, 

deterioração da renda, devido aos altos custos de produção e, consequentemente, uma baixa 

qualidade de vida são fatores que contribuem para esse cenário. 

Nesse sentido, o presente estudo justifica-se pelo recorte feito no objeto de pesquisa, 

a fim de investigar a sustentabilidade da agricultura familiar, a partir de uma microbacia 

situada no município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná. Isto com o pressuposto que as 

ações desenvolvidas nesse espaço local, são também influenciadas pelo conjunto de efeitos 

gerados na agricultura global. Além disso, sugere-se que os efeitos produzidos internamente à 

essas propriedades, no sentido de uma maior ou menor sustentabilidade, possam repercutir 

também em outras formas de agricultura em nível macro na sociedade. 

Justifica-se ainda pelo fato da região sudoeste do Paraná apresentar na agricultura o 

predomínio da agricultura familiar. Dada essa importância da agricultura familiar, a escolha 

de uma microbacia representativa para a pesquisa, permitiu a realização de um estudo 

localizado sobre as condições em que esses agricultores se encontram em termos de 

sustentabilidade nas suas propriedades. 

Por outro lado a construção e avaliação de Indicadores de Sustentabilidade capazes 

de correlacionar as dimensões econômica, social, ambiental e institucional permitiu também a 

avaliação em termos quantitativos e qualitativos de fenômenos presentes nessas propriedades. 

Estes poderão servir de parâmetro para intervenções mais pontuais e seguras, por meio de 

órgãos competentes (Prefeitura Municipal, Emater, Cooperativas), rumo à promoção da 

sustentabilidade desses agricultores familiares. 
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Além do mais, a maioria das ferramentas para avaliação de Indicadores de 

Sustentabilidade disponíveis foi desenvolvida para estudos que consideram escalas nacionais 

e globais, sendo de difícil adaptação para análise em escalas locais. Este foi mais um desafio 

que esse estudo se propôs, ou seja, para a construção e avaliação de Indicadores de 

Sustentabilidade na área de estudo, os principais sujeitos nas respostas aos parâmetros que 

serviram de base para os cálculos desses indicadores foram os agricultores familiares. É para 

estas realidades locais de agricultura familiar, que estes indicadores se pretendem viáveis e 

operacionais. 

Nesta perspectiva, a tese objetiva elaborar uma metodologia para a determinação da 

sustentabilidade da agricultura familiar em contextos locais, bem como avaliar a sua 

pertinência pela aplicação à realidade da microbacia do Rio Jacaré, no Município de 

Francisco Beltrão – Pr. O problema consiste em determinar em que medida a articulação entre 

as dimensões econômica, social, ambiental e institucional, em torno de indicadores e 

parâmetros, é capaz de evidenciar a sustentabilidade da agricultura familiar em contextos 

locais. 

A partir do problema levantado para a pesquisa, formula-se como hipótese que a 

determinação da sustentabilidade da agricultura familiar em contextos locais depende da 

articulação das dimensões econômica, social, ambiental e institucional, em torno de 

indicadores e parâmetros específicos de acordo com suas diferentes formas de organização 

produtivas. Isto significa que, conforme sustenta-se hipoteticamente, a consideração isolada 

destas dimensões e a desconsideração das formas de organização produtivas, inviabiliza a 

determinação da sustentabilidade da agricultura familiar em contextos locais.  

Nesse sentido, foram elaborados alguns questionamentos que servem de parâmetro 

para nortear a pesquisa, sobretudo quando se explica a sustentabilidade da agricultura familiar 

por meio da construção e avaliação de indicadores e índices de sustentabilidade: a) Existe a 

preocupação do agricultor familiar pela busca da sustentabilidade na sua propriedade? b) O 

que determina a adoção de práticas sustentáveis na propriedade? c) Quais fatores estão 

relacionados à sustentabilidade? d) Qual o grau de percepção do agricultor familiar em 

relação a uma sustentabilidade maior ou menor entre as quatro dimensões apresentadas? 

Em decorrência do problema e da hipótese da pesquisa, o objetivo geral da presente 

Tese é verificar se a determinação da sustentabilidade da agricultura familiar em contextos 

locais está relacionada com a articulação das dimensões econômica, social, ambiental e 

institucional, em torno de indicadores e parâmetros específicos de acordo com as diferentes 

formas de organização produtivas. Por outro lado, os objetivos específicos são: a) Levantar 
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dados primários e secundários necessários para a investigação proposta; b) Propor indicadores 

representativos para cada dimensão de sustentabilidade apresentada; c) Selecionar parâmetros 

que possam contribuir para a formação e cálculo dos indicadores de sustentabilidade; d) 

Apresentar as inter-relações existentes entre os indicadores de sustentabilidade nas suas 

diferentes dimensões; e) Avaliar a eficiência do modelo proposto para a análise da 

sustentabilidade da agricultura familiar em contextos locais; e, f) Contribuir para o 

equacionamento da problemática da sustentabilidade da agricultura familiar na região 

sudoeste do Paraná, por meio dos indicadores baseados na realidade local a fim de possibilitar 

seu uso na criação de mecanismos que possam promover o desenvolvimento sustentável. 

Por fim, para atingir os objetivos propostos nessa pesquisa, a presente Tese está 

estruturada em oito capítulos:  

O primeiro é composto por esta Introdução. O segundo explicita as várias formas 

colocadas na operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, bem como 

caracteriza as quatro dimensões que são utilizadas na construção dos Indicadores de 

Sustentabilidade. Da discussão das várias formas de se ver e caracterizar a agricultura familiar 

e a discussão sobre a sustentabilidade na agricultura familiar nas diferentes dimensões e 

formas de organização produtivas apresentadas no terceiro capítulo, parte-se para o quarto 

capítulo, onde se apresenta os procedimentos metodológicos que norteiam essa pesquisa.  

Já no quinto capitulo, expõem-se os aspectos gerais da região sudoeste do Paraná, 

mais especificamente sua formação e colonização e a importância e representatividade da 

agricultura familiar na economia regional, com destaque no município de Francisco Beltrão e 

caracterizando a microbacia do Rio Jacaré, foco do presente estudo. O sexto capítulo é aquele 

que premia a pesquisa na construção e avaliação dos indicadores e índices de sustentabilidade, 

que mostram os resultados alcançados. Já no sétimo capítulo, analisa-se a sustentabilidade da 

agricultura familiar num contexto de interação entre os indicadores e índices que demonstram 

as relações entre as diferentes dimensões avaliadas (econômica, social, ambiental e 

institucional). E, por fim, as considerações finais da Tese e as sugestões para trabalhos 

futuros, serão apresentadas no oitavo capítulo. 

 

 

 



2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

2.1 DIFERENTES ABORDAGENS CONCEITUAIS E PRÁTICAS 

 

A problemática do desenvolvimento sustentável vêm se impondo como um requisito 

obrigatório nos debates acerca do desenvolvimento. Foi na década de 1970 que se difundiram 

as primeiras interrogações acerca da capacidade do Planeta Terra em fornecer os recursos 

naturais necessários para a continuação do crescimento econômico. Nesse momento, toma-se 

consciência que as interações entre economia e meio ambiente, devem ser geridas de forma a 

responder positivamente ao atendimento das necessidades presentes sem sacrificar as das 

gerações futuras. Nasce a partir daí a discussão de Desenvolvimento Sustentável. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável é relativamente recente e surgiu 

inicialmente com o nome de eco desenvolvimento, no início da década de 1970 (SACHS, 

2000). Ele surgiu num contexto de controvérsias sobre as relações entre crescimento 

econômico e meio ambiente, centrado, sobretudo, pela publicação do relatório do Clube de 

Roma que pregava o crescimento zero como forma de evitar a catástrofe ambiental (MAY, 

LUSTOSA e VINHA, 2010). 

Dessa forma, o termo Desenvolvimento Sustentável, propriamente dito, de acordo 

com Bellen (2006) foi primeiramente discutido pela World Conservation Union, no 

documento intitulado de World’s Conservation Strategy. Nele consta que para haver 

Desenvolvimento Sustentável há de se considerar aspectos referentes às dimensões social e 

ecológica, levando também em consideração os aspectos econômicos, dos recursos vivos e 

não vivos e as vantagens de curto e longo prazo de ações alternativas. 

Nessa definição percebe-se que o foco está voltado para a integridade ambiental. 

Apenas a partir do Relatório Brundtland, a ênfase desloca-se também e, em especial para o 

elemento humano, cobrando um equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social 

(BELLEN, 2006).  

Na década de 1980, foi criada a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD), ou a World Commission on Environment and Development 

(WCDE), vinculado à Organização das Nações Unidas (ONU), pela qual resultou o chamado 

Relatório Bruntland. Na segunda metade desta mesma década, surge o mais conhecido e 

disseminado conceito sobre Desenvolvimento Sustentável. Para este:  
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[...] desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 

exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforça o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações futuras [...] 

é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades (NOSSO FUTURO 

COMUM, 1988, p. 46). 

 

A relevância e reconhecimento sobre a definição adotada pelo Relatório Bruntland se 

dá pelo fato deste envolver dois conceitos-chave: o da necessidade e o da ideia de limitação. 

O primeiro refere-se, em particular, às necessidades essenciais dos países subdesenvolvidos 

do planeta, para os quais a atenção deve ser priorizada. O segundo (a ideia de limites), onde se 

apregoa o uso da tecnologia e a organização social em manter a capacidade do meio ambiente 

no atendimento das necessidades das gerações presentes e futuras. 

Ainda em relação ao conceito de Desenvolvimento Sustentável, estabelecido no 

Relatório Bruntland, fica evidente o dinamismo inerente no mesmo, ou seja, nele não contém 

um estado estático, pois o processo de crescimento pode continuar a ocorrer sem a existência 

da lógica auto-destrutiva predominante. Porém, mesmo que essa definição apresente uma 

aceitabilidade significativa, ela carece de critérios e de consenso para definir o que é “não 

comprometer capacidade de gerações futuras”, visto que aquilo que é primordial para as 

gerações presentes, pode não ser de tamanha relevância para as gerações futuras. Enfim, 

distinguir o que seria sustentável e o que seria não sustentável, é o desafio posto nos debates 

em torno do assunto e o que leva a buscar respostas nesta pesquisa. 

Neste ínterim, ainda de acordo com a CMMAD, os principais objetivos de políticas 

derivadas desse conceito de desenvolvimento sustentável são os seguintes: retomar o 

crescimento como condição necessária para erradicar a pobreza; mudar a qualidade do 

crescimento para torná-lo mais justo, equitativo e menos intensivo em matérias-primas e 

energia; atender às necessidades humanas essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento; manter um nível populacional sustentável; conservar e melhorar a base de 

recursos; reorientar a tecnologia e administrar os riscos; e incluir o meio ambiente e a 

economia no processo decisório (CMMAD, 1998).  

Percebe-se que desde o início a preocupação com a problemática que envolve o tema 

Desenvolvimento Sustentável, aponta para suas diferentes dimensões. Sachs, por exemplo, 

nas suas diversas obras que tratam sobre o tema (2000, 2008 e 2009), acrescenta, além das 

três dimensões comumente utilizadas, as dimensões cultural, geográfica e política para 

explicar a sustentabilidade e o consequente Desenvolvimento Sustentável. Ressalta-se, nesse 

sentido, que a presente pesquisa toma como referência a forma como Ignacy Sachs, define a 
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sustentabilidade nas suas diferentes dimensões, porém levando em consideração o método 

utilizado pelo IBGE para calcular Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, onde leva em 

consideração as dimensões econômica, social, ambiental e institucional. 

Entende-se que essas diferentes forças (social; econômica; ambiental e institucional) 

que atuam no sistema, quando convergirem, podem conduzir ao equilíbrio em termos de 

Desenvolvimento Sustentável. De acordo com Sachs (2009), na dimensão econômica as 

atenções devem estar voltadas para o desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, 

primar pela segurança alimentar, pela capacidade de modernização contínua dos instrumentos 

de produção, pela diversificação dos produtos e mercados e pela garantia na geração de renda. 

Já na dimensão social, seria preciso manter um patamar razoável de homogeneidade 

social, distribuição justa de renda, geração de empregos, qualidade de vida e igualdade no 

acesso aos recursos e serviços. Para a dimensão ambiental, o mesmo autor ressalta o respeito 

pela capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais, preservação do potencial do 

capital natural na sua produção de recursos renováveis, bem como no limite e uso correto dos 

recursos não-renováveis. E, por fim, na dimensão institucional, seria preciso assegurar o 

compromisso e a capacidade do Estado em implementar políticas e projetos, voltados para o 

desenvolvimento da sociedade, bem como manter um nível razoável de coesão social 

(SACHS, 2009). 

Embora, de acordo com o exposto, pareça que o tema Desenvolvimento Sustentável 

apresente um certo consenso na sua definição, ele é marcado por vários obstáculos na 

operacionalização do que vem a ser Desenvolvimento Sustentável. Assim, busca-se neste 

estudo, apresentar um panorama da trajetória que conduziu o Desenvolvimento Sustentável a 

condição de questão indispensável, bem como, apresentar as concepções de Desenvolvimento 

Sustentável que vigoram no meio acadêmico. 

Pelo fato deste fazer parte da evolução histórica da capacidade das sociedades 

humanas em transformar o espaço natural, principalmente pelas revoluções agrícola e 

industrial, procura-se mostrar que esta evolução é marcada, cada vez mais, por desequilíbrios 

ecológicos. Estes são provenientes de um descompasso entre as magnitudes da escala atual 

das atividades humanas sobre a natureza, que colocam em alerta o limite da capacidade de 

suporte do Planeta Terra. 

Dada a complexidade e continuidade que alimentam esse debate, existem atualmente, 

várias teorias e pesquisas que tentam explicar o que vem a ser sustentabilidade. Essa 

variedade fica explícita quando se busca na literatura o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, pelas numerosas definições que se encontram entre diversos estudiosos e 
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pesquisadores da área. Dessa forma, faz-se um levantamento histórico sobre o tema, 

demonstrando sua evolução conceitual, bem como sua importância no contexto atual. 

A noção de meio ambiente, exprime de certa forma, um conjunto de coisas e de 

fenômenos localizados no espaço. Espaço esse considerado exterior às atividades humanas, 

mas no seio do qual estas se desenvolvem. A inclusão das atividades econômicas no meio 

ambiente, evidentemente, não é passiva. Elas impõem a existência de relações e de interações 

recíprocas entre o homem e o seu meio exterior. A percepção das relações entre a economia, 

os recursos naturais e o meio ambiente, que despertou de forma temporal como um problema, 

levou os agentes e atores a vislumbrar um risco de esgotamento dos recursos naturais, com o 

agravamento dos danos causados ao meio ambiente (FAUCHEUX e NOËL, 1995). 

Contudo, ainda de acordo com Faucheux e Noël (1995), para que a ideia de buscar 

um desenvolvimento sustentável não se torne uma “caixa vazia”, há a necessidade de 

aprofundar-lhe as condições e definir os critérios de gestão correspondentes, fato que constitui 

um desafio principalmente para a teoria econômica. Dessa forma, segundo os autores, a 

economia defronta-se com alguns problemas relevantes, entre os quais apontam a 

multidimensionalidade; a irreversibilidade; a presença de problemas de equidade, tanto 

intrageracionais como intergeracionais e com a incerteza. 

No que diz respeito à multidimensionalidade, os problemas deixaram de ser 

isoláveis uns dos outros comportando todos várias dimensões, ou seja, as interações entre a 

esfera econômica, a esfera natural e a esfera sociocultural, nada mais é do que a relação entre 

economia, recursos e ambiente. Esta situação explica a multidimensionalidade fundamental 

que envolve a exploração e o esgotamento dos recursos naturais, bem como a degradação do 

meio ambiente e que, dessa forma, precisa ser encarada por meio de uma abordagem 

sistêmica.  

Quanto à irreversibilidade, esta constitui um conjunto de fatores caracterizados por 

processos de extinção de espécies, causados por alterações e das permanentes agressões do 

homem à natureza, que modificam as condições de vida sobre a terra. Dessa forma, toda a 

perda de patrimônio genético, pode ser considerada como definitiva e é, portanto, nessas 

condições, considerada essencialmente irreversível.  

Em relação a presença de problemas de equidade, tanto intrageracionais como 

intergeracionais, estas são explicadas pelo tempo. Para que o mesmo bem-estar usufruído na 

atualidade esteja disponível para as gerações vindouras, é preciso, evidentemente, levar em 

conta o equilíbrio e a salvaguarda na exploração e uso dos recursos disponíveis no presente. O 

problema é que enquanto as preferências dos consumidores atuais são conhecidas, as das 
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gerações futuras passam a ser uma incógnita. Isso torna o processo de equidade delicado, pois 

as regras estabelecidas hoje para assegurar a partilha dos recursos para as gerações futuras 

podem não estar de acordo com suas necessidades e costumes. 

Por fim, aparece a incerteza, que se faz presente em todo o domínio dos recursos 

naturais e do meio ambiente. Coloca-se frente às reservas de recursos naturais esgotáveis, a 

evolução e o progresso tecnológico, às consequências globais da poluição, bem como das já 

citadas preferências das gerações futuras. Nesse sentido, a combinação da irreversibilidade 

com a incerteza é que leva ao princípio da precaução e como extensão ao termo 

desenvolvimento sustentável que precisa ser conduzido de forma sistêmica em direção a 

opções que se revelam como as mais prudentes. 

Diante disso, surgem vários autores na literatura que apresentam alternativas para o 

termo Desenvolvimento Sustentável, apontando algumas diferenças nas definições, explicadas 

de certa forma, pelo campo ideológico ambiental, ou mesmo pela dimensão em que cada um 

se coloca. Porém, na sua maioria, as preocupações gravitam em torno do crescimento 

econômico em harmonia com a natureza, com o crescimento populacional e com o bem-estar 

da atual e das futuras gerações, visando, dessa forma, o desenvolvimento no curto e longo 

prazo. 

Existem, de certa forma, diferentes ideologias ambientais que levam a discussão de 

sustentabilidade para campos distintos. May (2001) aponta, por exemplo, a visão da economia 

ambiental sob preceitos neoclássicos (o “mainstream” neoclássico) e a da economia 

ecológica. Já no campo das dimensões Faucheux e Noël (1995), salientam que existe uma 

importante clivagem entre duas interpretações opostas do Desenvolvimento Sustentável: a 

“sustentabilidade fraca” e a “sustentabilidade forte”. 

Para May (2001), que explica a corrente de pensamento da economia ambiental, da 

mesma forma que os chamados neoclássicos pregam o equilíbrio de mercado e a soberania do 

consumidor em decidir pelas suas preferências por meio da capacidade de pagar, ocorre o 

ajuste entre preços via oferta e demanda, este mesmo processo pode ser estendido para os 

ajustes nas externalidades ambientais. Além do mais, esta corrente defende que a questão da 

sustentabilidade pode ser incorporada sob esta mesma ótica, ao aplicar o “preço certo” para 

descontar o futuro. 

Os estudiosos do assunto argumentam em sua teoria, plenas condições de substituir o 

capital natural infinitamente pelo capital material (construído pelo homem). Defendem a 

crença de que o progresso tecnológico poderá substituir todo e qualquer recurso natural que 

venha a impor limites ao crescimento econômico. Para essa corrente de pensamento, o 
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mecanismo de preço, pelo qual se alcança a alocação eficiente dos recursos, assinala 

adequadamente a escassez emergente, que aponta os ajustes necessários para 

criação/substituição de recursos utilizados na fabricação dos produtos procurados, indicando a 

inovação na busca por novos materiais e fonte de energias demandadas. A reciclagem e a 

extração e uso mais eficientes aparecem como complementos (MAY, 2001). 

De acordo com Romeiro (2010), tudo acontece como se o sistema econômico fosse 

capaz de se mover de uma base de recursos disponíveis para outra à medida que cada uma se 

esgota. Sendo o progresso técnico-científico o elemento-chave para tal acontecimento, não 

impondo, dessa forma, limites para o crescimento. Essa concepção ficou conhecida na 

literatura como “sustentabilidade fraca”. A ideia nessa corrente de pensamento é a de que o 

investimento compensa às gerações futuras pelas perdas de ativos causadas pelo consumo e 

produção correntes. 

A “sustentabilidade fraca”, crença adotada nessa corrente de pensamento, destaca 

que pode até haver exploração ineficiente dos recursos naturais, mas considera que políticas 

adequadas voltadas para os mecanismos de mercado, resolvem esses problemas com 

facilidade. Considera remota a possibilidade de que o esgotamento de um recurso natural não-

renovável possa vir a restringir a expansão da economia. Advoga que para garantir a 

sustentabilidade em longo prazo, bastam economias de mercado bem estruturadas. 

Ainda de acordo com Romeiro (2010), uma economia é considerada “não 

sustentável” se a poupança total fica abaixo da depreciação combinada dos ativos produzidos 

e não produzidos, os últimos usualmente restritos a recursos naturais. Ressalta que na 

abordagem da “sustentabilidade fraca” não se reconhecem, irrestritamente algumas das 

características únicas de certos recursos naturais e que por não serem produzidos, não podem 

ser substituídos pela ação humana. Como consequência, em relação ao argumento principal 

dessa corrente de pensamento, o consumo de capital natural pode ser irreversível, e a 

agregação simples com o capital produzido pode não surtir efeitos (ROMEIRO, 2010). 

Na contrapartida de interpretação do Desenvolvimento Sustentável aparece a 

proposta da corrente de pensamento da economia ecológica. Esta trata o sistema econômico 

como um subsistema de um todo maior que o envolve, impondo-lhe restrições absolutas ao 

crescimento. Capital construído e capital natural são essencialmente complementares. O 

progresso científico e tecnológico é visto como fundamental para elevar a eficiência na 

utilização dos recursos naturais (renováveis ou não-renováveis) limitados. É nesse sentido que 

essa corrente centra sua análise, ou seja, como fazer com que a economia funcione 

considerando a existência destes limites (ROMEIRO, 2010). 
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Daly (2005) usa uma simbologia que ele determina como sendo de “mundo cheio” e 

“mundo vazio” (conforme figura 1), para explicar e delimitar as diferenças entre momentos na 

linha do tempo em que a Terra apresentava densidade populacional e padrões de consumo 

baixos em detrimento da época atual de superpovoamento e padrões de consumo considerados 

impróprios para a manutenção do ecossistema. Segundo o autor, “a desconsideração do meio 

ambiente era até compreensível em um ‘mundo vazio’, porém não tem sentido em um ‘mundo 

cheio’”. 

Nesse “mundo cheio” o custo de oportunidade no uso dos recursos naturais e 

ambientais torna-se muito elevado (conforme parte inferior da figura 1). A proporção que 

tomou a economia atual, passou a sufocar a capacidade de estoque do capital natural e a gerar 

os seus serviços ambientais necessários para o bem-estar humano. No lado oposto (conforme 

parte superior da figura 1), no “mundo vazio”, quando a escala de produção de bens e serviços 

econômicos era menor, o fato limitante ou escasso era o capital manufaturado, ao passo que o 

capital natural era abundante. 

 

 
Fonte: DALY, 2005; ENRIQUEZ, 2010. 

 

Figura 1 – Uma “macrovisão” da macroeconomia na perspectiva da economia ecológica 
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A lógica econômica recomenda que se economize e invista no fator limitante da 

produção. Em um “mundo vazio”, o capital manufaturado era o fator limitante e, portanto, 

deveria ser promovido e poupado adequadamente, mas em um “mundo cheio”, a prioridade é 

outra. O capital natural é que precisa ser promovido, valorado e utilizado em uma escala 

compatível com sua capacidade de regeneração. Assim, muito embora o padrão de escassez 

tenha mudado, as regras da economia permanecem. Dessa forma, para ser coerente com a 

lógica econômica é necessária uma completa reorientação no sistema de preços dos recursos 

naturais e dos serviços ambientais, a fim de adequá-los à nova realidade de um “mundo 

cheio” (ENRIQUEZ, 2010). 

Vale ressaltar que de acordo com Cechin e Veiga (2010), existem diferenças entre as 

duas correntes econômicas (a Ecológica e da Economia Ambiental), a partir do seu ponto de 

origem. Segundo os autores, a Economia Ambiental enxerga a economia como um todo, 

considerando ser a natureza, o meio ambiente, ou a biosfera partes ou setores da 

macroeconomia, como o setor florestal, pesqueiro, mineral, agropecuário, áreas protegidas, 

pontos ecoturísticos, entre outros. Já a Economia Ecológica, faz uma análise totalmente 

contrária, pois para esta corrente a macroeconomia é parte de um todo bem mais amplo, que a 

envolve e a sustenta. A economia é vista nesta perspectiva como um sistema aberto de um 

sistema bem maior, que é finito e não aumenta. 

Dessa forma, qualquer expansão da macroeconomia implica um custo, pois ocorre a 

exigência de alguma contrapartida natural. Dito de outra forma, o crescimento econômico não 

se realiza no vazio, nem tão pouco é gratuito. Ele representa um custo que pode tornar-se 

superior ao benefício em certas circunstâncias, que gera um “crescimento antieconômico”. A 

economia ecológica leva em conta todos os custos (não apenas os monetários) do crescimento 

da produção material (CECHIN, VEIGA, 2010). 

Para os mesmos autores, a economia ecológica, baseada nos preceitos da 

“sustentabilidade forte”, defende que a qualidade de vida que poderá ser desfrutada por 

futuras gerações da espécie humana, depende de sua pegada ecológica. Por isso, numa análise 

temporal, a continuidade do desenvolvimento humano, nessa concepção, só se realizará com 

uma certa estabilização da produção material, ou até mesmo pelo seu decréscimo. O 

desenvolvimento passaria então a depender do decrescimento econômico, ou, ao menos, 

daquilo que os economistas clássicos chamaram de “estado estacionário”.  

Visto dessa forma, o desenvolvimento para ser sustentável, não mais dependerá do 

aumento de tamanho do sistema econômico, mas sim de uma equalização entre a escala ótima 
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de crescimento, além da qual o aumento físico do subsistema econômico passa a custar mais 

do que o benefício que pode trazer o bem estar da humanidade. 

Em outras palavras o imperativo de “sustentabilidade forte” impõem que o estoque 

de capital natural seja mantido constante. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é definido 

nesse contexto, como sendo o desenvolvimento máximo que pode ser atingido sem 

comprometer ou diminuir os ativos de capital natural. Uma escala ótima em termos 

econômicos deveria ser aquela que não corrói a capacidade de carga do meio ambiente ao 

longo do tempo. Percebe-se, porém, que numa perspectiva de sustentabilidade que deve ser 

simultaneamente econômica, social e ecológica, as duas primeiras são sacrificadas apenas em 

proveito de preocupações ecológicas veementemente defendidas nessa corrente de 

pensamento (FAUCHEUX e NOËL, 1995). 

Ainda no campo das diferentes ideologias ambientais – que fazem do ambientalismo 

um fenômeno complexo e dinâmico – Pearce (1993) identifica dois extremos ideológicos: o 

tecnocentrismo e o ecocentrismo e apresenta quatro grandes posições distintas com 

características particulares. Essas diferentes posições e características do ambientalismo em 

relação ao Desenvolvimento Sustentável são mostradas no Quadro 1 a seguir. 
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Tecnocentrismo, 

Cornucopiana 

 

Adaptativa 

 

Comunalista 

 

Ecocentrismo, 

Ecologia 

Profunda 

 

Rótulo 

ambiental 

Exploração de 

recursos; orientação 

pelo crescimento 

Conservacionismo 

dos recursos; 

posição gerencial 

Preservação de 

recursos 

Preservacionismo 

profundo 

 

Tipos de 

economia 

 

Economia 

antiverde; livre 

mercado 

Economia verde; 

mercado verde 

conduzido por 

instrumentos de 

incentivos 

econômicos 

Economia verde 

profunda. 

Economia 

estacionária; 

regulação 

macroambiental 

Economia verde 

muito profunda; 

forte regulação 

para minimizar a 

tomada de 

recursos 

 

 

 

 

Estratégia de 

gestão 

Objetivo 

econômico, 

maximização do 

crescimento 

econômico. 

Considera que o 

mercado livre em 

conjunto com o 

progresso 

tecnológico possa 

possibilitar a 

eliminação das 

restrições relativas 

aos limites e à 

escassez 

Modificação do 

crescimento 

econômico, norma 

do capital 

constante, alguma 

mudança de escala 

Crescimento 

econômico e 

populacional nulo. 

Perspectiva 

sistêmica, saúde 

do todo 

(ecossistema) 

Reduzida escala 

da economia e da 

população. 

Imperativa 

mudança de 

escala. 

 

 

Ética 

Direitos e interesses 

dos indivíduos 

contemporâneos; 

valor instrumental 

na natureza 

Equidade intra e 

intergeracional 

(respeitante à 

repartição); valor 

instrumental na 

natureza 

Interesse coletivo 

sobrepõem o 

interesse 

individual; valor 

primário dos 

ecossistemas e 

valor secundário 

para suas funções 

e serviços 

Bioética (direitos 

e interesses 

conferidos a todas 

as espécies), valor 

intrínseco da 

natureza 

Grau de 

sustentabilidade 

Sustentabilidade 

muito fraca 

Sustentabilidade 

fraca 

Sustentabilidade 

forte 

Sustentabilidade 

muito forte 

Fonte: Pearce (1993), adaptado pelo autor. 

 

Quadro 1 – Diferentes posições do ambientalismo e grau de sustentabilidade 

 

Conforme mostra o Quadro 1, de acordo com Pearce, o grau de sustentabilidade pode 

ser caracterizado por quatro posições diferentes. Aqueles que se encontram na 

sustentabilidade muito fraca (very weak sustainability); os que defendem a sustentabilidade 

fraca (weak sustainability); os da sustentabilidade forte (strong sustainability) e no extremo, 

os da sustentabilidade muito forte (very strong sustainability). A concepção tecnocêntrica vê a 

capacidade dos recursos naturais como infinita, enquanto que a ecocêntrica defende uma 

relação profunda entre o homem e a natureza (PEARCE, 1993). 
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Nesse contexto, os defensores da ideologia tecnocêntrica, postulam a ideia de que 

para chegar ao desenvolvimento sustentável há a necessidade de manter-se o capital total 

disponível na sociedade (capital natural e capital manufaturado) e para alcançar a 

sustentabilidade basta substituir o capital natural pelo capital construído/gerado pelo homem. 

Já os defensores do ecocentrismo, apenas veem a possibilidade de sustentabilidade ao longo 

do tempo, se ocorrer a conservação/manutenção do capital natural, sendo que esse pode ser 

complementado pelo capital produzido. 

De acordo com Cleveland e Ruth (2001) uma precondição para a identificação de 

uma sociedade sustentável exige um completo entendimento das formas mediante as quais o 

capital natural e o capital manufaturado – tecnologias, equipamentos, saber, ideias – são 

usados em combinação para produzirem os bens e serviços que atendem às necessidades e 

desejos humanos. Ainda existe um certo grau de incerteza quando se quer mensurar o 

montante mínimo de capital natural requerido para sustentar determinado padrão de vida e até 

onde o capital construído pode substituir os recursos esgotáveis e até quando. 

As diferentes prescrições de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com os 

autores, incorporam pressupostos muito diferentes acerca do potencial para tais substituições. 

Na dimensão da sustentabilidade fraca admite-se substituição perfeita entre os dois tipos de 

capital, enquanto para sustentabilidade forte eles são essencialmente complementares. A 

questão da substituição/complementaridade é que leva a diferentes visões quanto à 

sustentabilidade presente e futura e instiga, cada vez mais pesquisadores, a buscar formas de 

atingir o desenvolvimento sustentável. 

O termo Desenvolvimento Sustentável incorpora com veemência em seu conceito 

uma série de valores relacionados com princípios de ética, crenças, costumes, culturas que 

fundamentam uma sociedade, uma comunidade na busca de uma concepção em termos de 

sustentabilidade. Sheng (2001) pondera que “todos estamos preocupados com problemas de 

insustentabilidade em termos sociais, ambientais e econômicos” e acrescenta: “antes de 

buscarmos qualquer solução para, seja qual for o problema percebido, nós, como uma 

sociedade, devemos concordar sobre o problema a que se necessita endereçar as ações”. Ou 

seja, para alcançar a sustentabilidade, a sociedade deve saber para onde ir, para em seguida 

medir se os objetivos e a direção estão sendo seguidos e ou alcançados. 

Para alcançar o Desenvolvimento Sustentável, haveria que se caminhar para uma 

concepção compreensiva, isto é, compreender o próprio conceito do termo e, ao mesmo 

tempo, estender essa compreensão para os agentes e atores envolvidos na sociedade de uma 

maneira mais clara. Dessa forma, a maioria da sociedade poderá apontar os problemas que lhe 
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são pertinentes e, subsequentemente, formar uma base de apoio para solucioná-los. Isso se dá, 

basicamente por meio da difusão de informações, da educação e o aumento da consciência em 

relação aos problemas identificados na busca pela sustentabilidade (SHENG, 2001). 

O autor ainda aponta a multiplicidade nos níveis de sustentabilidade e remete para 

questões que levam às inter-relações dos subsistemas que devem ser sustentáveis. Porém, 

chama a atenção que a sustentabilidade de alguns subsistemas não garantem o 

Desenvolvimento Sustentável do sistema como um todo. Essa sustentabilidade pode ser 

observada, por exemplo, dentro de uma comunidade local, um empreendimento industrial, 

uma região ecológica, ou mesmo uma nação. Entretanto, é preciso lembrar que existem 

interdependências e fatores exógenos incontroláveis, além das fronteiras desses sistemas 

menores que podem comprometer a sua sustentabilidade.  

A fim de descobrir meios que levam a percepção de uma ideia geral para um 

desenvolvimento que seja sustentável, esse conceito amplo precisa ser dividido em partes 

menores com objetivos específicos que possam tornar-se operacionais. Ou seja, pelo fato de a 

natureza apresentar-se como um conjunto de subsistemas integrados, porém com aspectos e 

características distintas, proteger uma parte pode tornar impossível a proteção de uma outra. 

Portanto, identificar tais antagonismos inerentes ao conceito de sustentabilidade, é pré-

condição para encontrar um equilíbrio razoável entre as partes e que conduzam a ideia geral 

de um Desenvolvimento Sustentável (BINSWANGER, 2001).  

Nesse ínterim, o autor coloca ainda que, a sustentabilidade de um sistema envolve a 

questão temporal e só pode ser observada a partir da perspectiva futura de ameaças e 

oportunidades ao desenvolvimento sustentável. Admite que a base necessária e indispensável 

na economia moderna seja a natureza, para assegurar a vida das gerações presentes e futuras, 

o Desenvolvimento Sustentável só irá efetivamente ocorrer com uma qualificação no 

crescimento econômico e uma reconciliação no desenvolvimento econômico ao longo do 

tempo, voltado incondicionalmente para a preservação do meio ambiente. 

Nesse sentido, alcançar a sustentabilidade implica, de acordo com Romeiro (2010), 

de modo mais geral, o enorme desafio de promover uma mudança de ordem civilizacional, 

isto é, uma “civilização do ter para uma civilização do ser”. Isso, segundo ele, sem perder o 

dinamismo científico e tecnológico que a caracteriza. Especificamente, para atingir a 

sustentabilidade ao longo do tempo, é preciso uma reintrodução de restrições de ordem 

ambiental ao processo de acumulação de capital e aos atuais padrões de consumo 

predominantes no atual sistema. 



 34 

Desta maneira, uma discussão atual sobre Desenvolvimento Sustentável, remete-se 

imediatamente, à maneira como a sociedade se comporta em relação a vários aspectos que 

envolvem a modernidade, ou seja, sua maneira de produzir, seu modo de consumo, seu estilo 

de vida. Assim, expandir essa visão para um modelo global, uma teoria de um 

desenvolvimento socioeconômico da sociedade global, sustentável em longo prazo, necessita 

de uma filosofia da finitude e da autorrestrição dos recursos naturais, fato que é negligenciado 

pelos atuais rumos impostos pela globalização (PROOPS, 2001). 

Fearnside (2001) corrobora, defendendo a ideia de que é preciso criar estratégias 

compatíveis para alcançar-se o Desenvolvimento Sustentável. Segundo o autor, é 

imprescindível uma indicação ampla da direção das atividades, em vez de querer aplicar uma 

“receita pronta” para atingir a sustentabilidade. A estratégia a ser utilizada precisa ter ligação 

com aquilo que é mais provável de proporcionar o suporte que define o Desenvolvimento 

Sustentável. Para ele, transformar algo que é sustentável em desenvolvimento, do que tentar 

fazer com que uma forma de Desenvolvimento não-Sustentável se converta em sustentável, é 

uma estratégia muito mais plausível de ser seguida. 

Romeiro (2010) destaca que em relação aos recursos naturais, só muito recentemente 

os agentes econômicos passaram a sofrer restrições em relação à forma como os vinham 

usando. Ressalta que a interferência da humanidade sobre os recursos naturais do planeta com 

crescimento exponencial a partir da Revolução Industrial, não pode até mesmo ser mantido 

com o aumento do progresso cientifico e tecnológico, com os quais têm-se um aumento na 

eficiência ecológica no uso dos recursos. Para atingir a sustentabilidade, necessita-se de uma 

mudança na lógica de consumo predominante que permita uma certa estabilização do 

consumo médio per capita dos recursos naturais. 

Tietenberg (1992) apresenta quatro cenários (A, B, C e D), onde mostra as 

possibilidades de sustentabilidade de acordo com o bem-estar per capita que poderá ser 

atingido pelas gerações futuras. No cenário (D), apresenta-se um crescimento exponencial 

onde o futuro é uma repetição do passado. No (C), apresenta-se uma diminuição lenta do 

crescimento, caminhando para um estado estacionário. No (B), o crescimento inicial é similar 

a geração presente, com declínio entre o período t1 e t2 para em seguida caminhar também 

para um estado estacionário. E, por último, no (A), apresenta-se uma situação de crescimento 

zero. 
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Fonte: Tietenberg (1992), adaptado pelo autor. 

 

Figura 2 – Alternativas de sustentabilidade futuras 

 

O autor infere, de acordo com a Figura 2, que se pode escolher entre um sistema 

econômico que retransmita o bem-estar sustentável para as gerações futuras, ou um que 

enriquece as gerações presentes, passando os custos para as gerações futuras. 

Percebe-se, nesse contexto, que aquilo que se vive hoje é a cultura do consumo em 

sua forma mais extrema, o consumismo. Ele sustenta o atual modelo de desenvolvimento, mas 

que não se sustenta ao longo do tempo por entrar em choque com os limites naturais. As 

projeções apontam exatamente à essas tendências de colisão entre um planeta finito e 

demandas de consumo infinitas. Porém, o grande desafio está em como reduzir ou frear o 

consumo, quando aproximadamente um terço da população mundial ainda vive em condições 

sub-humanas, mas que tem direito à dignidade social (MARTINE, TORRES e MELLO, 

2012).  

De acordo com os autores isso implica num dilema, ético, ideológico e existencial da 

humanidade no século XXI. Para oferecer condições mais dignas a esse contingente de 

pessoas que ainda vivem na pobreza, seja no Brasil, seja no resto do mundo, é necessário que 

se tenha crescimento econômico juntamente com uma maior distribuição de renda. No 

entanto, esse maior crescimento acaba por gerar um descompasso, um circulo vicioso sobre o 

equilíbrio natural da Terra, ameaçando de certo modo, a continuidade do atual sistema de vida 

de todas as espécies e, em especial, da humanidade. 

A percepção de que não pode haver Desenvolvimento Sustentável por meio do 

contínuo crescimento da população e da economia, está cada vez mais evidente. Os riscos 

pelo fato de se ignorar os limites ambientais do planeta são cada vez maiores. A capacidade 

de regeneração da terra está comprometida e isso se dá em detrimento de um incremento 
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desenfreado no consumo, de um lado, e o aumento populacional, de outro. Nas palavras de 

Alves (2012, p. 306) “não existe consumo sem população e nem população sem consumo. 

Crescimento econômico e populacional ilimitado é uma equação impossível em um planeta 

finito”. 

O mesmo autor ainda enfatiza a importância de se dar atenção a todas as espécies 

vivas existenciais. Segundo ele, “o Desenvolvimento Dustentável é um antropocentrismo 

intergeracional”, pois nele contêm apenas preocupações com as futuras gerações humanas, 

que deixa de lado alternativas para a preservação das outras espécies e da conservação do 

planeta. Justifica sua ideia afirmando aquilo que ficou explicito na Cúpula do Rio (1992), com 

a concepção antropogênica: “os seres humanos estão no centro das preocupações para o 

Desenvolvimento Sustentável” (ALVES, 2012 p. 305;306). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a continuidade do comportamento 

convencional sobre a natureza vem se repete em pleno século XXI, onde a visão instrumental 

do uso dos recursos naturais e da natureza está disposta em atender aos desejos e necessidades 

humanas. Nesse sentido, ocorreu toda uma discussão em torno da ampliação dos direitos 

humanos na era moderna, em suas diversas áreas: direitos políticos, civis, culturais, sociais, 

econômicos, reprodutivos, entre outros. Porém, o maior problema da chamada crise ecológica 

decorre justamente da incapacidade de expandir estes direitos para as outras espécies e para o 

próprio planeta.  

Deve-se olhar para o problema da insustentabilidade, caminhando para a 

sustentabilidade, sob diferentes perspectivas. Muito embora, conforme aqui abordado, existam 

diversas concepções e contradições em torno do conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

este é discutido de forma mais intensa envolvendo o tripé econômico, social e ambiental. 

Porém, restringir o debate sobre Desenvolvimento Sustentável exclusivamente nestas esferas 

(econômica, social e ambiental), expressa certa limitação. Sugere-se, ampliar os insights para 

o sistema como um todo, onde se inclui também a esfera institucional.  

Embora existam diversas concepções e contradições em torno das dimensões que se 

relacionam com a sustentabilidade e, consequentemente, pela busca do Desenvolvimento 

Sustentável, faz-se uma análise mais específica sobre cada uma das principais dimensões, que 

mesmo com frequência são inúmeras, mas normalmente se restringem as três, quais sejam, a 

esfera econômica, a esfera ambiental e a esfera social, as quais remetem ao Relatório 

Brundtland, pois neste elas são tidas como a base dele.  

Mais recentemente se incluiu nesse tripé a esfera institucional, que tem como 

principal referência de acordo com Carvalho e Barcellos (2010), a decisão da Comissão de 
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Desenvolvimento Sustentável (CDS) da ONU que abandonou o modelo Pressão, Estado, 

Resposta (PER) em 1999, sob o argumento de que o mesmo não enfatizava os temas centrais 

das políticas públicas dos diferentes países. Nessa mesma análise do uso das dimensões para 

explicar o Desenvolvimento Sustentável, Sachs (1986), incorpora, por exemplo, a importância 

das esferas geográfica e cultural.  

Muito embora existam controvérsias, sobre as dimensões que se relacionam a fim de 

explicar a sustentabilidade e o consequente Desenvolvimento Sustentável, para essa pesquisa 

toma-se a direção que envolve os chamados “três pilares” mais a esfera institucional, pois 

segundo a CDS garantindo-se a sustentabilidade econômica, social, ambiental e institucional, 

automaticamente se garantiria o Desenvolvimento Sustentável (CARVALHO e 

BARCELLOS, 2010). 

Nesse sentido, ao se considerar a sustentabilidade como um conceito dinâmico e, 

sobretudo, que envolva diferentes concepções ambientalistas sobre a ideologia de 

Desenvolvimento Sustentável (ver Quadro 1), faz-se uma análise do conceito a partir dessas 

quatro dimensões. Na sequência se desenvolve cada uma destas dimensões, a fim de 

fundamentar a concepção assumida nesta tese. 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE NA PERSPECTIVA DA DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

A sustentabilidade econômica, segundo Bellen (2006) abrange alocação e 

distribuição eficientes dos recursos naturais dentro de uma escala apropriada. Salienta que o 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, observado a partir da perspectiva econômica, vê o 

mundo em termos de estoques e fluxo de capital. A preocupação com a sustentabilidade surge 

da discussão de como manter os padrões de crescimento ao longo do tempo, dado que a 

incorporação dos recursos naturais na função de produção, passam, juntamente com o capital 

manufaturado, a compor o processo de input e output (entradas e saídas, respectivamente), do 

processo produtivo.  

Para Solow, de acordo com Jones (2000), para atingir justiça e equidade entre as 

gerações, ou seja, para manter a sustentabilidade econômica deve-se, necessariamente, manter 

a taxa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), pois isso manteria o consumo per 

capita constante ou crescente em longo prazo. Para isso ser possível, tanto o capital 

manufaturado, quanto o capital natural deveria ser mantido constante. Percebe-se, no entanto, 

que os limites biofísicos que lhe são impostos não são considerados. 
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Daly (2005), afirma que definir a sustentabilidade em vista apenas do crescimento 

constante do PIB, é no mínimo problemático. Segundo ele, o PIB confunde melhorias 

qualitativas (desenvolvimento), com incrementos quantitativos (crescimento). Afirma que 

para ser sustentável, promover o Desenvolvimento Sustentável, a economia deve parar de 

crescer, embora isso não signifique, necessariamente, parar de se desenvolver. A 

sustentabilidade econômica depende dos limites do crescimento, sem, no entanto, limitar-se 

ao desenvolvimento. A melhoria qualitativa dos produtos passa a ser uma constante e, isso, 

poderá gerar um crescimento qualitativo no PIB sem que haja a necessidade de crescimento 

no uso dos recursos utilizados. 

A principal ideia por trás da sustentabilidade é mudar a trajetória do progresso, de 

crescimento não sustentável para Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento 

econômico sustentável – indicado pela duração, continuidade – pode ser estritamente definido 

em termos de PIB, renda per capita, consumo per capita. Porém, deve igualmente levar em 

consideração outros indicadores como, educação, saúde, qualidade de vida, e, mais do que 

nunca, qualidade ambiental. O Desenvolvimento Sustentável deve ainda representar muito 

mais do que uma tentativa de impor os seus limites ao crescimento físico da economia, mas 

sim, estender as preocupações em torno de objetivos socioeconômicos que podem ser 

conciliados com a preocupação da qualidade ambiental e com a equidade intertemporal 

(FAUCHEUX e NOËL, 1995). 

Para os economistas neoclássicos, que defendem a “sustentabilidade fraca”, manter o 

crescimento constante do PIB, depende apenas da manutenção do capital em todas as suas 

formas. O Desenvolvimento Sustentável, a partir da esfera econômica, é apresentado por meio 

do estoque e fluxo de capitais. Esses capitais não se resumem apenas ao capital monetário ou 

econômico, engloba da mesma forma, diferentes tipos de capital, onde se inclui o ambiental, o 

humano e o social. Dessa forma, defendem o pressuposto de que o capital natural pode ser 

substituído infinitamente pelo capital material (feito pelo homem), o que determina 

perfeitamente a continuidade do estoque e do fluxo de capitais, regulados exclusivamente pelo 

mercado, via preços (MAY, 2001). 

Mesmo reconhecendo certa perda nos sistemas vivos, esses economistas argumentam 

que as forças do mercado, combinadas com o engenho humano, criarão as adaptações 

necessárias em termos tecnológicos para compensar tal perda. Esse fluxo de atividades 

substitutas impulsionará a pesquisa, promoverá os gastos, aumentará os empregos, e, 

consequentemente, criará mais progresso econômico, o que garante a sustentabilidade da 

economia ao longo do tempo (HAWKEN, 2007). 
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Recentemente, de acordo com Young (2010), a discussão da sustentabilidade na 

esfera econômica ganha corpo no sentido de que o patrimônio ambiental faça parte dos 

registros contábeis das Contas Nacionais. No entanto, a dificuldade encontrada para um 

efetivo registro dos recursos naturais na contabilidade nacional, está no fato de que essa 

riqueza não é fruto de atividades produtivas. A variação de seus estoques não pode afetar a 

renda convencionalmente calculada, ignorando-se dessa forma, a exaustão ou degradação dos 

recursos naturais, muito embora, representam importância econômica para o país. 

Cria-se, nesse sentido, de acordo com o autor, um certo viés no tratamento dos 

recursos naturais, pois no cálculo tradicional do PIB só se considera os ganhos obtidos na 

exploração desses recursos, os quais geram uma falso sinal quanto a sua utilização. O 

crescimento do produto é maior quanto mais exauridas se encontram as reservas de recursos 

naturais. Porém, nesse processo não são levadas em consideração as perdas causadas pela 

degradação ambiental e as consequências que elas proporcionam sobre a saúde e o bem-estar 

humanos. Adiciona-se a isso, os gastos realizados para manutenção da qualidade ambiental 

(despoluir e descontaminar o meio ambiente), contabilizados como acréscimos no nível de 

atividades, quando na verdade, deveriam ser considerados como custo de manutenção da 

sociedade. 

Nesse sentido, Daly (2005) sugere que a transição de uma economia do crescimento 

para uma economia do Desenvolvimento Sustentável, exigirá vários ajustes por meio da 

elaboração de políticas macroeconômicas que sirvam para reorientar o processo de 

desenvolvimento para um padrão sustentável, internalizando os custos, tanto no consumo 

quanto nos investimentos. O modelo tradicional que mede o crescimento e a performance da 

economia deve, necessariamente incluir indicadores que incorporem a variável ambiental. 

A sustentabilidade econômica envolve geração de trabalho, distribuição de renda, 

desenvolvimento de tecnologias capazes de aumentar a produtividade sem, no entanto, 

destruir os recursos naturais. Promoverá o desenvolvimento das potencialidades locais e 

incentivará a diversificação de atividades e setores. Além do mais, possibilitará a alocação e 

gestão mais efetivas dos recursos, acompanhados de um fluxo regular dos investimentos 

públicos e privados nos quais a eficiência econômica deve ser avaliada, a fim de amenizar a 

dicotomia entre os critérios micro e macroeconômicos. 

Uma análise mais detalhada da sustentabilidade, em relação à produção e consumo, 

na esfera econômica, levará em conta também os fatores de capital humano e social, além da 

substituição de bens e serviços e os desastres naturais, o que justifica a importância das 

dimensões social e ambiental no conceito de desenvolvimento sustentável (DALY, 2005; 



 40 

YOUNG, 2010). Fica evidente, dessa forma, a inclusão da dimensão social no conceito de 

sustentabilidade e que será melhor fundamentada na sequência. 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE NA PERSPECTIVA DA DIMENSÃO SOCIAL 

 

Na perspectiva da sustentabilidade social, a presença do ser humano é colocado 

como destaque na ecosfera. A preocupação maior volta-se ao bem-estar humano, a condição 

de vida humana e os meios utilizados para manter, melhorar e até mesmo, aumentar essa 

qualidade de vida. Uma sociedade sustentável supõem que todos os cidadãos tenham direito 

ao mínimo necessário para uma vida digna e que todos tenham direitos em usufruir dos bens e 

serviços, recursos naturais e energéticos sem prejudicar o bem-estar do outro. 

Sachs (1986) salienta a importância de substituir os velhos indicadores (PIB, PNB e 

Renda Perca pita) tradicionais, que servem apenas para medir o crescimento econômico, por 

indicadores sociais (educação, saúde, segurança, qualidade de vida). Estes estabelecem perfis 

de bem-estar para cada grupo social e definir, dessa forma, os objetivos desejáveis de 

desenvolvimento, que utiliza para cada indicador, uma norma de satisfação julgada aceitável 

como um mínimo social para um país em um período determinado. 

Para atingir a sustentabilidade, há que se dar ênfase a padrões alternativos de uso de 

recursos. Aquilo que Sachs (1986), chama de “maior racionalidade social”. Para ele a 

sustentabilidade social requer um processo de desenvolvimento que leve a um crescimento 

estável, com distribuição igualitária de renda, diminuição das atuais diferenças entre ricos e 

pobres e, principalmente, à melhoria das condições de vida das sociedades. Argumenta que a 

desigualdade social favorece a degradação do ambiente, dado que os ricos desperdiçam 

recursos em consumo conspícuo, enquanto os pobres fazem uso indiscriminado dos escassos 

lotes de terra a que têm acesso (SACHS, 1986; 2000). 

Considera a necessidade em harmonizar interesses socioeconômicos, ecológicos e 

culturais, que definem em que sentido desenvolver estratégias de sustentabilidade capazes de 

apresentar um equilíbrio no que ele chama de “dois princípios éticos complementares e 

intimamente ligados”, quais sejam, a solidariedade sincrônica com todos os indivíduos da 

geração presente, em geral e individualmente, e a solidariedade diacrônica com as gerações 

futuras. A primeira situação se volta para a má distribuição de renda e riqueza atuais e, 

consequentemente, uma reestruturação dessas. Enquanto a segunda, mostra os perigos que a 

busca dos ganhos imediatos representa para o futuro (SACHS, 1986). 
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Neste sentido, a dimensão social objetiva garantir que todas as pessoas tenham 

condições iguais e acesso a bens, serviços de boa qualidade necessários para uma vida digna, 

que se paute no desenvolvimento como liberdade, no qual este seja visto como forma de 

expansão de liberdades substantivas. Para tanto, “requer que se removam as principais fontes 

de privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000, p. 18). 

Cabe ressaltar que a pobreza, como causadora e vítima da degradação ambiental, é 

uma concepção que perdeu força a partir da segunda metade dos anos 90 do século XX. 

Reconheceram-se vários aspectos que conduzem à degradação, inclusive os baixos 

investimentos governamentais. Neste sentido, percebe-se que o paradigma atual se volta para 

o aumento das capacidades humanas, a fim de atingir melhor qualidade de vida. Nisto se 

vincula, inclusive, à dimensão ambiental em relação ao uso e exploração dos recursos 

naturais, quando se trata da importância desta como complementar na explicação do conceito 

da sustentabilidade. Na sequência traduz-se melhor o exposto. 

 

2.4 SUSTENTABILIDADE NA PERSPECTIVA DA DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

A preocupação maior nessa perspectiva de sustentabilidade está voltada para a forma 

como as atividades humanas impactam o meio ambiente. Essa preocupação engloba 

necessariamente um ponto de vista acerca do tempo. Faucheux e Noël (1995) destacam três 

situações de adaptabilidade nesse sentido, quais sejam, um tempo longo das adaptações da 

biosfera, um tempo mais breve da sucessão das gerações humanas e, por fim, um tempo mais 

curto dos movimentos econômicos. É a busca do equilíbrio na linha do tempo que 

compreende esses três momentos que se pode chegar a uma situação de desenvolvimento 

sustentável. 

Para buscar a sustentabilidade ambiental deve-se compreender e respeitar as 

dinâmicas do meio ambiente, entender que o ser humano é apenas uma das partes deste 

ambiente e depende do meio que o cerca. A produção primária, oferecida pela natureza, é a 

base fundamental sobre a qual se assenta a espécie humana. Deve-se reduzir a utilização de 

combustíveis fósseis; diminuir a emissão de substâncias poluentes; adotar políticas de 

conservação de energia e de recursos; substituir recursos não renováveis por renováveis e 

aumentar a eficiência em relação aos recursos utilizados (BELLEN, 2006; RATTNER, 1999). 
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A sustentabilidade ambiental refere-se à manutenção da capacidade de sustentação 

dos ecossistemas. O que implica na capacidade de absorção e recomposição dos ecossistemas 

que são constantemente postos em cheque pela interferência do homem no ambiente. 

Enríquez (2010) enfatiza que o bem-estar humano é resultante dos serviços ambientais 

gerados pelo capital natural (biosfera) e pelos bens e serviços reais produzidos pela economia. 

A sustentabilidade ambiental, dessa forma, depende de como a escala de produção de 

bens e serviços econômicos é conduzida, ou seja, qual o tamanho ótimo da economia que não 

passa a sufocar a capacidade do capital natural na geração dos seus serviços ambientais para o 

bem-estar humano. Apenas uma pequena parte desses são reciclados e o restante é despejado 

de volta à natureza. Dependendo da resiliência de cada ecossistema, parte desses rejeitos são 

absorvidos pela natureza, produzindo energia positiva e o excesso gera energia negativa.  

Nesse contexto, o aspecto crucial para se atingir uma perspectiva de sustentabilidade 

ambiental, volta-se à manutenção do capital natural, respeitando-se o tempo de extração e uso 

dos recursos naturais. Pois, o desaparecimento dos recursos renováveis está na 

incompatibilidade entre as dinâmicas biológica (que determina sua evolução) e a econômica 

(que determina o ritmo de exploração do recurso).  

A insustentabilidade ambiental, nesse ínterim, está na medida em que a dinâmica 

econômica pressiona o declínio de um recurso renovável – que não é fixo e depende de um 

certo período de tempo para sua regeneração e expansão – na medida em que sua extração é 

maior que sua taxa de crescimento/reposição (ENRÍQUEZ, 2010). 

Nesta perspectiva, seriam necessárias ações para atingir a sustentabilidade ambiental 

por meio da definição de regras para proteção ambiental. A concepção da máquina 

institucional, bem como a escolha do conjunto de instrumentos econômicos, legais e 

administrativos necessários para assegurar o cumprimento destas regras estabelecidas. Este 

papel cabe, sobremaneira ao ambiente institucional que será melhor detalhado na sequência. 

 

2.5 SUSTENTABILIDADE NA PERSPECTIVA DA DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

 

A dimensão institucional, de acordo com o IBGE (2010), diz respeito à orientação 

política, capacidade e esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação 

das mudanças requeridas para uma efetiva execução do desenvolvimento sustentável. 

Sensibilizar, motivar e mobilizar a participação ativa das pessoas; favorecer acesso às 

informações que permitam maior compreensão dos problemas e oportunidades; superar as 
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práticas e políticas de exclusão e buscar o consenso nas decisões coletivas são elementos que 

compõem esta dimensão. 

Deve-se mencionar que esta dimensão aborda temas de difícil conceituação e 

mensuração, que carecem de mais estudos para o seu aprimoramento. Temas como a 

organização da sociedade civil e sua participação na formulação e implementação de políticas, 

ainda não foram suficientemente equacionados. 

O ambiente institucional no Brasil é regulamentado em três esferas de poder, o 

federal, o estadual e o municipal. No âmbito federal são três os principais órgãos reguladores, 

entre eles o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Já no âmbito estadual e municipal, o controle e a fiscalização de atividades que 

geram impactos negativos sobre o meio ambiente é de responsabilidade dos órgãos ou 

entidades estaduais e municipais. Não há hierarquia entre as agências federais, estaduais e 

municipais, sendo umas independentes das outras (LUSTOSA, CÁNEPA e YOUNG, 2010). 

A política ambiental é o conjunto de metas e instrumentos que tem por objetivo 

reduzir os impactos negativos da ação humana sobre o meio ambiente. Está interligada com as 

demais políticas públicas, pois influencia e é influenciada por estas. As políticas econômicas 

que compõem a produção e o consumo são as que mais favorecem impactos sobre o meio 

ambiente e exigem contraposições via políticas ambientais. 

Os instrumentos de política ambiental são divididos em três grupos principais: 

instrumentos de comando-e-controle (ou regulação direta), instrumentos econômicos (ou de 

mercado) e instrumentos de comunicação. Estes têm a função de internalizar o custo externo 

ambiental. Geralmente são utilizados conjuntamente e fazem com que sejam distintas as 

políticas ambientais de diferentes localidades. O quadro a seguir apresenta as variáveis 

contidas em cada um desses instrumentos. 
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Comando-e-controle Instrumentos econômicos Instrumentos de comunicação 

-Controle ou proibição de 

produto 

- Controle de processo 

- Proibição ou restrição de 

atividades 

- Especificações 

tecnológicas 

- Controle do uso de 

recursos naturais 

- Padrões de poluição para 

fontes específicas  

- Taxas e tarifas 

- Subsídios 

- Certificados de emissão 

transacionáveis 

- Sistemas de devolução de 

depósitos  

- Fornecimento de informação 

- Acordos 

- Criação de redes 

- Sistema de gestão ambiental 

- Selos ambientais 

- Marketing ambiental 

 

 

Fonte: (LUSTOSA, CÁNEPA e YOUNG, 2010).  

 

Quadro 2 – Tipologia e instrumentos de política ambiental 

 

Todas essas medidas equivalem a uma interferência do ambiente institucional no 

mercado para corrigir falhas advindas do mecanismo de preço utilizado no uso dos recursos. 

Isto caracteriza um viés contra a natureza e não reflete a escassez e os valores que lhe 

corresponderiam no futuro distante. Dessa forma, exige uma intervenção do Estado para 

corrigir e ou amenizar essas falhas no uso dos recursos naturais livres (CAVALCANTI, 

2001). 

Segundo o mesmo autor, as políticas voltadas para a sustentabilidade exigem do 

ambiente institucional uma orientação em busca de ações públicas que contenham no seu 

contexto o reconhecimento da limitação ecológica fundamental dos recursos naturais (matéria 

e energia) sem os quais, nenhuma atividade humana pode ser realizada. Isso requer, acima de 

tudo, uma reorientação dos agentes envolvidos na maneira como os recursos da natureza são 

empregados e os correspondentes benefícios compartilhados.  

Nesse sentido, para serem relevantes, as políticas de sustentabilidade promovidas 

pelo Estado devem ser capazes de redirecionar o curso dos eventos econômicos de tal maneira 

que as atividades que destroem o capital natural ou extinguem totalmente os recursos 

renováveis, precisam ser freadas. Por outro lado, aquelas atividades que privilegiam o uso 

desses recursos, que inferem de forma mais modesta nos seus ciclos regenerativos, precisam, 

necessariamente, ser incentivadas. 

Ou seja, o Desenvolvimento Sustentável deve assegurar que essas funções sejam 

transferidas sem danos às futuras gerações. Cabe ao Estado assegurar, via políticas públicas, a 

realização das aspirações da presente geração em harmonia com as aspirações das gerações 

futuras (CAVALCANTI, 2001). 
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Torna-se, portanto, imprescindível que os governos adecoem atitudes e estratégias 

em prol do bem comum. Cabe em particular aos municípios estimular a participação e o 

engajamento cívico local, os quais são imprescindíveis para avançar no fortalecimento da 

consciência ecológica. O estímulo à cultura participativa torna-se importante, pois envolve a 

sociedade em um sentido de corresponsabilidade, de compartilhamento, um aprendizado 

democrático por ações alternativas para a melhoria da qualidade de vida.  

Propostas de ações alternativas podem surgir em diálogo, por exemplo, junto à 

Associação de Moradores, aos sindicatos, em cooperativas e em demais espaços onde a 

sociedade possa discutir sobre sua melhoria de condições de vida, sendo assim, sujeitos 

organizados em seus territórios, são capazes de buscar soluções sobre questões de 

atendimento público, quer sejam em dimensão social, nos casos de exclusão espacial de 

alguns serviços (saúde, educação, segurança, lazer), ou em dimensão ambiental igualmente no 

caso de exclusão de serviços ambientais, como proteção às nascentes, coleta de embalagens 

de agrotóxicos, coleta de lixo e tratamento de esgoto, e demais serviços, de caráter público 

não realizados. 

Em suma, observa-se diante do exposto, que existe uma variedade considerável de 

aspectos relacionados às diferentes dimensões da sustentabilidade. Embora, cada abordagem 

apresenta uma visão distinta, percebe-se facilmente que existe um espaço de interconexões e 

até mesmo intersecções no interior de cada uma das dimensões observadas. 

Como já exposto anteriormente, existem outras dimensões da sustentabilidade 

destacadas por pesquisadores como importantes na explicação do Desenvolvimento 

Sustentável. Essa utilização seletiva das dimensões pode estar relacionada às raízes 

ideológicas de cada campo do ambientalismo que foram apresentadas no Quadro 01 deste 

capítulo. Entretanto, a escolha de quais dimensões analisar, num contexto de sustentabilidade, 

volta-se para as especificidades de cada local.  

Sachs (2008) chama a atenção no sentido da enorme diversidade das configurações 

socioeconômicas, das dotações de recursos que prevalecem em diferentes micro e 

mesorregiões, que excluem, dessa forma, uma aplicação generalizada para as estratégias de 

desenvolvimento. Afirma que para obter êxito, estas estratégias precisam ser construídas com 

a finalidade de dar respostas aos problemas de cada comunidade. Ou seja, a clareza daquilo 

que se quer estudar é determinante para o delineamento da seleção de indicadores de 

sustentabilidade a ser definida. 

Assim, a efetiva busca da sustentabilidade que sinaliza para o Desenvolvimento 

Sustentável está calcada sobre escolhas da sociedade, das organizações, das comunidades 
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locais, do ambiente institucional e, sobretudo, de cada indivíduo que compõem a sociedade. 

Como o termo envolve uma série de escolhas, cabe à sociedade definir aquilo que quer 

vislumbrar ao longo do tempo. Mudanças no consumo e produção são fundamentais nesse 

horizonte de tempo.  

Portanto, contextualizar o universo a ser estudado, é primordial para que se possa 

criar, desenvolver indicadores de sustentabilidade nas diferentes dimensões aqui apresentadas, 

quais sejam, a econômica, a social, a ambiental e a institucional, que respondam às 

problemáticas locais levantadas. Nesse sentido, no próximo capitulo, faz-se uma 

contextualização sobre a agricultura familiar e sobre a sustentabilidade na agricultura familiar, 

a fim de buscar subsídios que possam fortalecer a seleção de indicadores propostos para 

avaliar a sustentabilidade desse setor ao longo do tempo na área pesquisada. 

 

 

 



3 AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE 

 

3.1 AGRICULTURA FAMILIAR: HISTÓRICO , CARACTERIZAÇÃO 

 

A questão de saber o que acontecerá com a pequena produção agrícola familiar no 

capitalismo tem ocupado os esforços dos pesquisadores a mais de um século, sem que ainda 

se vislumbre o fim do debate. E, em paralelo a ele, a agricultura continua sua trajetória de 

mudanças. A problemática tratada nesta pesquisa se insere dentro da referida discussão na 

medida em que ao voltar-se para pequena produção agrícola familiar procura apreender sob 

que condições ela se mantém contemporaneamente. Mas quem de fato compõe a pequena 

produção agrícola familiar? A esse respeito, há que se destacar que tanto no âmbito 

acadêmico quanto no político duas tem sido as denominações utilizadas para referenciar o 

pequeno produtor agrícola familiar, quais sejam: camponês e agricultor familiar.  

A denominação agricultor/agricultura familiar ganha espaço nas discussões 

acadêmicas e no quadro político brasileiro desde pelo menos a segunda metade da década de 

1990. De outra forma, se levar em conta o âmbito acadêmico dos países capitalistas centrais 

deve-se considerar no mínimo a década de 1970. Parece-nos que tal crescimento possa estar 

vinculado às críticas dirigidas aos paradigmas clássicos de base marxista que postulavam o 

fim da agricultura de base camponesa. 

No caso específico brasileiro tal crítica ganha espaço no campo acadêmico com a 

obra “Capitalismo Agrário em Questão” de Abramovay (2007) que não apenas tece a crítica, 

mas distingue o camponês do agricultor familiar. No mesmo período, no âmbito político a 

denominação agricultor familiar é utilizada para nomear o principal programa de crédito 

voltado para a pequena produção agrícola familiar o PRONAF – Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

Foi no referido contexto que se desenvolveram – nacional e internacionalmente – 

diversos estudos que buscavam estabelecer tipologias adequadas para qualificar as distintas 

formas de produção encontradas dentro da pequena produção agrícola familiar. Um desses 

estudos se desenvolveu em âmbito internacional e se ateve à pequena produção agrícola 

familiar de diversos países sob coordenação de Hugues Lamarche (1993, 1997).  

No entanto, a tarefa de se estabelecer uma definição conceitual rígida, capaz de 

juntar num mesmo grupo/categoria as distintas formas da pequena produção agrícola familiar 

– portanto, definir camponês e agricultor familiar – é uma tarefa bastante árdua. A adoção de 

critérios objetivos rígidos parecem restringir a possibilidade de sucesso no referido sentido. 
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Em contrapartida, uma definição conceitual mais ampla, a princípio, permitiria não apenas tal 

agregação, mas possivelmente a apreensão do por quê apresentarem formas de produção 

distintas.  

Sendo assim, pensa-se ser bastante pertinente o conceito empregado por Schneider e 

Niederle (2008, p. 06), ao se referirem ao agricultor familiar e ao camponês. 

 

O que há de comum entre ambas as noções é que trabalho, produção e família 

formam um conjunto que opera de forma unificada e sistêmica, cultivando 

organismos vivos e gerenciando processos biológicos através dos quais buscam criar 

condições materiais que visam garantir sua reprodução enquanto grupo social. Isso 

significa que a organização social e econômica, o processo de trabalho e de 

produção, as relações com o mercado e as formas de transmissão patrimonial são 

fortemente influenciadas por relações de consangüinidade e parentesco, que são 

tributárias tanto do modo como as famílias gerenciam seus recursos materiais como 

dos valores culturais e simbólicos que definem sua identidade. 

 

A perspectiva conceitual agregadora proposta pelos autores acima referidos ao que 

tudo indica já se fazia presente também nas características propostas por Graziano da Silva 

(1978, p. 03) ainda em meados da década de 1970, para se identificar os componentes da 

pequena produção agrícola familiar:  

 

a) utilização do trabalho familiar, onde se configura como unidade de produção; b) a 

posse dos instrumentos de trabalho ou parte deles; c) existência de fatores 

excedentes (terra, força de trabalho, meios de trabalho) que permitam uma produção 

de excedentes, destinados ao mercado; e d) não é fundamental a propriedade, mas 

sim a posse da terra, que mediatiza a produção, como mercadoria. Dessa forma, não 

só o proprietário, mas também o parceiro, o arrendatário e o posseiro, podem se 

configurar como pequena produção agrícola familiar. 

 

A perspectiva conceitual que propõe considerar o camponês e o agricultor familiar 

como integrantes de um mesmo grupo/categoria – pequena produção agrícola familiar – 

parece pertinente no sentido de que: 1) evidencia a importância das duas categorias tanto do 

ponto de vista econômico quanto político; 2) conforma um grupo/categoria social presente no 

meio rural brasileiro diverso do grupo/categoria social que representa a agricultura de caráter 

especificamente capitalista; 3) parece indicar que a própria condição que assumem no grupo 

não é determinada de fora para dentro (imposta pelo desenvolvimento do modo capitalista), o 

que sugere a atuação do pequeno agricultor familiar enquanto sujeito. 

Diante do exposto, faz-se necessário explicitar uma base conceitual que possa nos 

auxiliar na compreensão do referido grupo na sociedade contemporânea e, mais 

especificamente nas condições diversas sob as quais ele permanece no espaço rural. De outra 

forma, entende-se que o processo de delineamento da base conceitual em questão não poderia 
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ser feita sem mencionar que ele é tributário das teses clássicas que postularam de um lado, o 

fim da pequena agricultura de base familiar – Lênin e Kautsky; e, de outro, a sua permanência 

– Chayanov – bem como de toda a discussão que tem se desenvolvido no âmbito acadêmico a 

partir da crítica feita a elas.  

Vale ressaltar que não é foco refazer uma discussão já amplamente feita com relação 

às teses clássicas, seja no sentido de resumir seus pontos principais, reinterpretá-los, validá-

los ou criticá-los. Diversos foram os pesquisadores (ABRAMOVAY, 1992; GRAZIANO DA 

SILVA, 1978; MULLER, 1989; SILVA e STOLCKE, 1981; WANDERLEY, 1996) que se 

ocuparam de forma competente com tais discussões e não parece haver sentido reproduzir o 

que está amplamente à disposição dos interessados. No entanto, parece ser necessário 

enfatizar ao menos um aspecto que muito pouco tem sido destacado pelos pesquisadores que 

se debruçaram sobre as referidas teses, ou seja, a questão do plano a partir do qual eles 

desenvolvem suas análises.  

Nesse sentido, o posicionamento de Kaustky (1986) e de Lênin (1983; 1980) é 

bastante próximo, ambos apontam como tendência o fim da pequena agricultura familiar. Em 

ambos, as leis de funcionamento imanentes ao capitalismo é que estabeleceriam tal sentença. 

Na análise de Lênin a “economia natural”, ao se abrir para a produção mercantil, estabeleceria 

um processo de diferenciação entre os produtores que os transformaria ou em proletários ou 

em capitalistas. Em Kautsky, o fator determinante seria a superioridade técnica-produtiva da 

grande propriedade de caráter capitalista, a qual transformaria o pequeno produtor em 

proletário, mesmo que ele persistisse na terra, de forma residual. 

O que parece ser fundamental na análise e na conclusão de ambos é que ao traçarem 

a referida tendência trabalhavam num nível mais geral de observação. O que isto quer dizer? 

Que faziam a análise de fora para dentro da unidade de produção familiar, ou seja, do âmbito 

no qual predominavam as leis imanentes ao capitalismo para dentro do espaço no qual elas 

ainda eram relativamente incipientes. Assim, parece que ao adotar tal foco de análise, as leis 

tendências do capitalismo que agiam já inexoravelmente no que diz respeito à produção 

urbana, também poderiam ser aplicadas no que diz respeito à produção agrícola. 

No entanto, não se entende que fosse uma questão de negar que sob o capitalismo 

persistiria a pequena produção de caráter familiar, mas que esta seria residual, pois o que 

predominaria seria a produção agrícola de caráter capitalista. Tal tendência foi efetivamente 

negada na sociedade contemporânea ou, o aumento dos estudos acadêmicos que se voltam 

para a apreensão da situação da pequena produção agrícola familiar contemporaneamente 

indica o contrário?  
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Chayanov (1974) por sua vez, que se contrapõe à tendência explicitada por Lênin e 

Kautsky apontou para a predominância da pequena agricultura de base familiar. Sua análise, 

no entanto, partiu de um plano diverso daquele no qual Kautsky e Lênin pautaram suas 

conclusões. Ao apontar como viável a permanência da pequena produção agrícola familiar 

sob o capitalismo, ele olha de dentro da unidade para fora.  

Portanto, a questão mais pertinente seria no seguinte sentido: olhar para dentro da 

unidade familiar e descobrir o que possibilitaria assegurar a continuidade da pequena 

produção agrícola familiar. Entende-se que ele não está necessariamente rechaçando a 

tendência, mas mostra que é preciso compreender que ela pode ser perturbada em função dos 

condicionantes da produção camponesa. Ou seja, os parâmetros que sob o capitalismo 

qualificam a viabilidade da produção não se aplicariam à unidade familiar camponesa. Neste  

sentido, os autores tratam de questões diferentes, ainda que elas se relacionem e se 

complementem.  

Dito isto, destaca-se que a partir das últimas décadas do século XX o debate assumiu 

contornos os mais diversos, mas sempre orientados ora por um, ora por outro paradigma. 

Nesse sentido, julga-se importante realizar uma breve síntese de algumas das principais 

contribuições para com a temática referida.  

Inicialmente seguem as colaborações para a temática de um grupo de autores 

integrantes da sociologia rural que sedimentaram suas conclusões no referencial marxista e 

que, através dele, concluíram que a persistência da pequena produção agrícola de base 

familiar encontraria sua explicação na relativa incapacidade do modo de produção capitalista 

em impor plenamente à agricultura o modelo produtivo em vigor na indústria. Em outros 

termos, a agricultura seria um setor no qual várias atividades ainda resistiriam aos processos 

industriais.  

Dessa forma, seria com o objetivo de reduzir riscos e de ampliar as condições de 

acumulação que o capitalismo adentraria a órbita da pequena produção agrícola familiar. Tal 

contexto explicaria não apenas a persistência de tal unidade produtora, mas a forma da sua 

persistência, o que envolveria, por exemplo, a transformação (ou não) integral ou parcial nas 

formas de produção do produtor e nas relações sociais dessas decorrentes. Para os postulantes 

de tal tese, o fundamental não seria a subsunção formal, mas a subsunção real, na medida em 

que ela seria essencial na eliminação da base natural da agricultura que por si é incompatível 

com a produção capitalista.  

Como representantes de tal lógica, citam-se especialmente: Mann e Dickinson (1978) 

de um lado e; de outro, Goodman, Sorj e Wilkinson (1985, 1990) aos quais além da influência 
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kautskyana-marxista dever-se-ia acrescentar certa influência schumpeteriana. Para estes 

últimos as transformações na pequena produção agrícola de base familiar seriam impostas 

pela concorrência intercapitalista. Os capitais industriais concorrendo em um ambiente 

oligopolizado utilizar-se-iam do espaço rural, a fim de valorizar seu capital, estabelecendo 

mudanças no aspecto produtivo-técnico-organizacionais inovadoras, que lhes permitiriam a 

reprodução ampliada do capital ainda que esta ocorresse pautada em relações de 

produção/trabalho não especificamente capitalistas.  

A principal crítica feita a esses autores se assenta na condição letárgica à qual tal tese 

relega o pequeno produtor agrícola familiar. Seria como se o futuro dele fosse 

irremediavelmente determinado dentro das seguintes opções: transformação em proletário; 

transformação em capitalista; manutenção das condições de produção (ou parte delas) sob 

perda parcial ou total do controle do processo de produção – quase que uma espécie de meio 

termo entre proletário e capitalista. Portanto, os atores, os sujeitos ativos seriam o capital, 

mais especificamente, seus representantes – personificados, por exemplo, nos 

organizadores/gestores dos impérios agroalimentares – e o Estado. A pequena produção 

agrícola de base familiar seria um espelho das ações desencadeadas por esses atores 

mencionados.  

Uma segunda linha que traz importante contribuição para o debate e para o 

entendimento das condições da permanência da pequena produção agrícola familiar se 

encontra dentre outros, nos seguintes representantes: Ploeg (2009), Long (2007), Schneider, 

Niederle (2008). Para esses, ao contrário do que aparentemente indica a tese anteriormente 

exposta, o pequeno produtor agrícola familiar não poderia ser visto como passivo no processo 

que transforma a forma de produção na unidade agrícola familiar, bem como as relações 

sociais dela decorrentes.  

De acordo com tal perspectiva, para além de admitir que o desenvolvimento 

capitalista conduz à mercantilização das relações sociais, há que se admitir igualmente que ela 

não se dá de forma pré determinada e homogênea em todos os espaços, como é o caso do 

espaço da pequena propriedade agrícola familiar e sem a atuação ativa dos sujeitos que 

integram tal espaço. Os postulantes dessa tese acreditam que tal lógica abre espaço para que 

se admita que a mercantilização ocorre em níveis diferenciados no espaço da pequena 

propriedade agrícola familiar, conforme ressalta Ploeg (1992), provocando modificações nas 

relações sociais que corresponderiam a tais níveis.  

A mercantilização do espaço rural, bem como o nível de sua ocorrência não se daria 

apenas determinada de fora para dentro, mas também de dentro para fora e ressalta o papel 
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ativo do pequeno produtor familiar. Em outros termos, ela seria o resultado da ação ativa dos 

atores – Agricultor, Capital e Estado – em disputa pelo controle tanto da produção quanto da 

distribuição. Esse “embate” envolveria a tomada de decisões da parte do pequeno agricultor 

familiar, que não se considera apenas como reativo, mas como pró-ativo, seja no que diz 

respeito a como produzir (que tipo de insumo/equipamento a ser utilizado, qual(is) tipo de 

cultura/produção, contratar ou não, mão de obra externa à propriedade de forma esporádica, 

acessar ou não (e de que forma) o crédito, ou comercializar (quando for o caso) a sua 

produção – ou a parte excedente dela (como comercializar, em quais mercados, organizar-se 

cooperativamente para a comercialização, etc)).  

Portanto, ao enfatizar que a mercantilização do espaço rural não é vista de forma 

determinista, os autores citados ressaltam a possibilidade de se entender processos ativos dos 

pequenos produtores agrícolas de base familiar que podem delimitar ou expandir a sua relação 

com o mercado, ou seja, que justificam a existência de formas sociais no espaço rural, mais 

especificamente, no espaço da pequena produção agrícola familiar.  

Eles não apenas reconhecem na mercantilização um processo social que adentra e 

transforma as mais diversas esferas das relações sociais, como inclusive a do campo, mas que 

ela dá com a participação ativa dos atores do campo, que atuam reflexivamente e tomam 

decisões conscientes sobre como garantir a sua reprodução material e social. Seria justamente 

este papel ativo a comprovação da capacidade de tais atores no sentido de “modificar, 

neutralizar, resistir e, por vezes, até acelerar os resultados da mercantilização [...]” via 

mobilização de “[...] um amplo repertório de recursos fora dos mercados [...]” criando, 

portanto, “[...] ‘espaços de manobra’ e estratégias para manter e ampliar sua autonomia” 

(SCHNEIDER, NIEDERLE, 2008, p. 45). 

Essa busca no sentido de ampliação da autonomia se pautaria em estratégias 

diferentes empregadas pelos pequenos produtores agrícolas de base familiar, as quais 

permitiriam explicar a diversidade das formas de organização da produção e do trabalho no 

mundo rural, que se aproxima mais, conforme menciona Ploeg (1994) da condição do 

camponês ou do agricultor familiar. Nos dois casos, a forma por meio da qual se processa a 

produção no espaço rural, a relação do produtor com a natureza externa a ele (terra/recursos 

naturais em geral), a relação com o mercado expressariam em cada caso, os qualificativos da 

condição. 

Vale ressaltar que, ao falar de uma condição camponesa, Ploeg (2009) não se refere a 

ela no sentido de reviver uma categoria pretérita, como uma forma de produção característica 

da pré-história do modo capitalista de produção e, portanto, como forma de produção 
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inconcebível dentro do modo de produção capitalista e com ele relacionado. Ao mencioná-la 

ele, basicamente se refere a um produtor que se encontra sob condição de embate permanente 

com as demais estruturas sociais no sentido de preservar a sua condição de reprodução 

material de forma autônoma e coprodutiva com a natureza externa, que pode, por isso, ser 

encontrado em qualquer tempo histórico, que não depende de um ou outro modo de produção 

para existir.  

Tal forma de produzir não excluiria por sua vez a mercantilização, mas esta se daria 

em grau reduzido através da comercialização dos excedentes da produção e do resultado dela 

oriundo para a supressão de necessidades não atendidas no espaço rural. Tal forma de 

produção não teria por meta o excedente, ainda que de fato ele fosse útil no sentido de ampliar 

o bem estar familiar. Nesse caso, a menor dependência dos mercados revelaria um baixo grau 

de mercantilização e, em contrapartida uma maior autonomia. Poder-se-ia, a título de exemplo 

incluir nesse caso pequenos produtores rurais de caráter familiar que, produzem produtos 

orgânicos e vendem o excedente em feiras livres e, ou de porta em porta. 

O extremo oposto se expressa na chamada agricultura familiar do estilo mais ou 

menos descrito por Abramovay (2007), a chamada agricultura familiar de caráter empresarial. 

O objetivo desse produtor seria gerar por meio da atividade agrícola/agropecuária uma renda 

monetária. Parte significativa da renda gerada pela atividade agrícola/agropecuária lhe 

garantiria o consumo a partir do acesso aos mercados e parte seria utilizada no sentido de 

garantir a continuidade da(s) atividade(s) geradora(s) da renda monetária.  

Dessa forma, quanto mais especializada produtivamente essa parcela da população, 

maior seria, por conseguinte, a dependência com relação ao mercado e menor a autonomia, 

pois a satisfação das necessidades dependeria necessariamente da interação com o mercado e 

da utilização da moeda. Os pequenos produtores agrícolas familiares integrados do sul do 

Brasil seriam um bom exemplo desse extremo, conforme se verifica em estudos como o de 

Barrinha (2011).  

Nesse contexto, Ehlers (2008) aponta que esse crescente interesse sobre o debate que 

envolve a agricultura familiar no Brasil, na atualidade, ampliou as discussões em torno de 

temas como desenvolvimento sustentável na agricultura. Dessa forma, deixa-se explícitas as 

preocupações sobre o possível futuro da produção agrícola, em especial a produção agrícola 

familiar. Isto fez surgir um grande número de definições sobre a expressão “agricultura 

sustentável”, bem como, mais especificamente, sobre a “sustentabilidade na agricultura 

familiar”. Tais temas serão mais amplamente discutidos nas próximas subseções. 
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3.2 AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 

A ideia de desenvolvimento rural sustentável tem como uma de suas premissas 

fundamentais o reconhecimento da “insustentabilidade” ou inadequação econômica, social, 

ambiental e institucional do atual padrão de desenvolvimento das sociedades (ALMEIDA, 

1997). De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), a definição de agricultura e 

desenvolvimento rural sustentável, originou-se de uma reunião da Food and Agriculture 

Organization (FAO, 1991), da seguinte forma: 

 

O manejo e a conservação da base de recursos naturais, e a orientação da mudança 

tecnológica e institucional, de maneira a assegurar a obtenção e a satisfação contínua 

das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. Tal desenvolvimento 

sustentável (na agricultura, na exploração florestal, na pesca) resulta na conservação 

do solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de não degradar o 

ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceito 

(FAO, 1991 apud GIORDANO, 2000, p. 263-264). 

 

Para Ehlers (2008) existem várias definições atualmente que remetem o termo 

agricultura sustentável, porém, entre essas, as mais aceitas e usuais são aquelas publicadas por 

organizações internacionais influentes, como: FAO, Conselho Nacional de Pesquisa dos 

Estados Unidos e Departamento de Agricultura Americano. Conforme o autor, em suma, 

quase todas as definições associam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável aos 

seguintes critérios: 

 

a) manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da produtividade agrícola; b) 

mínimo de impactos adversos ao ambiente; c) retornos adequados aos produtores; d) 

otimização da produção das culturas com o mínimo de insumos químicos; e) 

satisfação das necessidades humanas de alimentos; e, f) atendimento das 

necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais (EHLERS, 2008, p. 65). 

 

Percebe-se que as ideias inerentes ao conceito de desenvolvimento rural sustentável, 

contrapõem-se aos preceitos amplamente divulgados e promulgados a partir, principalmente, 

do pós-guerra. Incentivou-se nesse período a intensificação da produção agrícola por meio de 

novas tecnologias e novos insumos químicos, acompanhados por variedades de altos 

rendimentos, melhorados geneticamente, da irrigação e da mecanização. Os recursos naturais 

passaram a ser utilizados indiscriminadamente, com pouca ou nenhuma preocupação em 

conservá-los para as gerações presentes e futuras (ALMEIDA, 1997). 

Foi apenas com as discussões, no início da década de 1970 (Giordano, 2000), que 

essas preocupações com a degradação do espaço rural, começaram a emergir em escala 
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mundial, especificamente na cidade de Estocolmo na Suécia. O autor aponta as principais 

causas da insustentabilidade, que o meio rural está exposto: 

- Degradação do solo: por falta de recursos, assistência técnica, educação básica e 

tradição conservacionista; 

- Disponibilidade limitada de água: escassez de água superficial e de subsolo, além 

da sua contaminação, representará um dos maiores problemas para o terceiro milênio; 

- Esgotamento de outros recursos naturais: destruição de biomas, desmatamentos 

não-sustentáveis, desertificação, destruição e ameaça à biodiversidade; 

- Pobreza rural: insustentabilidade econômica (principalmente pequenas 

propriedades), incapacidade de produção em escala, falta de conhecimentos técnicos e capital 

para produzir em escala, entre outros; 

- Crescimento intenso da população: forte pressão de demanda sobre 

especialidades, alimentos funcionais, com maior valor agregado, seleção de poucos produtos 

para consumo; 

- Diminuição da força de trabalho agrícola: incapacidade de gerar renda suficiente 

(pequenas propriedades), uso de máquinas e implementos agrícolas, transferência para as 

cidades. 

Embora os chamados defensores do padrão tecnológico dominante, ou seja, aqueles 

com tendências consideradas mais conservadoras – nas quais se inserem as empresas 

produtoras de insumos para a agricultura – admitissem a sua agressividade ambiental, 

consideravam este fator como um mal necessário a ser atenuado por meio de práticas mais 

eficientes e com maior racionalidade. Estas práticas de acordo com Ehlers (2008) envolvem a 

redução do uso de insumos industriais, aplicação mais eficiente dos agrotóxicos, ou, até 

mesmo, a substituição dos agroquímicos por insumos biológicos ou biotecnológicos. 

Nesse contexto, caminhando no sentido de alavancar uma agricultura que seja mais 

sustentável, seria necessário de acordo com Almeida (1997) e Ehlers (2008), combinar 

princípios e práticas alternativas e convencionais, rumo a uma evolução do atual modelo de 

produção agrícola. A busca dessa transição de um modelo insustentável, para um modelo 

sustentável, requereria, além das preocupações econômicas, sociais e ambientais, de uma 

articulação ou adoção de diretrizes institucionais importantes. São as políticas públicas 

(agrícolas e agrárias), mercado e preços justos, incentivos econômicos, desenvolvimento de 

recursos humanos e organização social, fundamentais para o desenvolvimento de uma 

agricultura sustentável. 
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Ainda de acordo com os autores, o ideal da agricultura sustentável encontra-se 

estrategicamente centrado no fortalecimento da agricultura familiar, pelo fato desse segmento 

produtivo, oferecer possibilidades significativas em termos de sustentabilidade, sobretudo, 

pela sua capacidade de conservação dos recursos e de manutenção da estabilidade biológica e 

produtiva dos sistemas agrícolas. Isto está melhor evidenciado na sequência no subitem 3.3, 

onde se destaca a sustentabilidade na agricultura familiar. 

 

3.3 A SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O termo sustentabilidade denota, na maioria das vezes, apenas expressões voltadas às 

questões ambientais. Contudo, a sustentabilidade, de acordo com Sachs (2009), “constitui-se 

num conceito dinâmico, que leva em conta as necessidades crescentes das populações, num 

contexto internacional em constante expansão”. Comenta que o termo sustentabilidade é 

muito mais abrangente e envolve diversas outras dimensões, além da ambiental. Entre as 

quais destaca sustentabilidade social; sustentabilidade econômica e  sustentabilidade política 

que na pesquisa trata como caracterizado pelo ambiente institucional. 

Para o autor, a sustentabilidade social coloca-se à frente das demais, por se destacar 

como a própria finalidade do desenvolvimento, pois a probabilidade de um colapso social 

ocorrer antes de uma catástrofe ambiental é maior. A sustentabilidade ambiental vem em 

decorrência de outros fatos, como a distribuição territorial equilibrada de assentamentos 

humanos e atividades a fim. A sustentabilidade econômica surge como uma necessidade, mas 

não pode ser vista como uma condição prévia das anteriores, uma vez que o transtorno 

econômico traz consigo o transtorno social e, que por consequência, obstrui a sustentabilidade 

ambiental. E por fim, a importância da sustentabilidade política, com o papel de pilotar o 

processo de reconciliação e equilíbrio entre as forças na busca pelo desenvolvimento e 

conservação da biodiversidade e da sociedade (SACHS, 2009).  

Souza Filho (2001) defende a ideia de resiliência para definir a sustentabilidade de 

um agrossistema. Segundo o autor, a sustentabilidade é determinada por sua habilidade em 

manter produtividade quando submetido a forças perturbadoras. Essas forças se classificam 

em dois tipos: stress e choque. 

O efeito de um stress se vê como pouco significativo no curto prazo, porém com 

efeitos destrutivos e muitas vezes irreversíveis, em longo prazo, dado sua ação cumulativa. Os 

sintomas de stress aparecem por meio da erosão, salinização, contaminação do solo e da água, 

como também pelos preços declinantes dos produtos. Já o choque é um evento imprevisível e 
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transitório, como por exemplo, uma nova peste, seca, inundação, forte elevação no preço dos 

insumos, entre outros (SOUZA FILHO, 2001). 

O autor defende ainda que para atingir o Desenvolvimento Sustentável num 

agrossistema, é preciso que se leve em consideração quatro critérios básicos: a própria 

sustentabilidade; a produtividade; a estabilidade e a equidade. A produtividade é definida 

como a produção de algum produto por unidade de insumo, enquanto a estabilidade é a 

manutenção ou aumento dessa produtividade diante de distúrbios que possam ocorrer. Já a 

equidade refere-se à justa distribuição da produtividade entre os indivíduos envolvidos no 

sistema agrícola. O equilíbrio e a manutenção dessas três variáveis é que determinam a 

sustentabilidade do sistema. 

No entanto, explicita-se que existem várias contradições entre esses critérios. 

Destaca-se, por exemplo, que o uso excessivo de insumos químicos leva a um aumento na 

produtividade, mas compromete a equidade e a sustentabilidade (pacote tecnológico da 

Revolução Verde). Da mesma forma, é importante identificar a criação de novas tecnologias 

de produção, que ampliem a equidade e a sustentabilidade, sem, no entanto, comprometer a 

produtividade. 

Portanto, o debate sobre como alcançar sustentabilidade na agricultura é 

problematizado por disputas e discordâncias no que diz respeito a quais elementos da 

produção são aceitáveis e quais não são. Algumas tecnologias agrícolas tidas como 

sustentáveis no mercado de insumos, pode não ser sustentável na propriedade agrícola. O uso 

de dejetos de suínos e aves, muito utilizados principalmente nas pequenas propriedades, em 

substituição a adubos químicos, é tido como sustentável, porém o uso excessivo compromete 

o lençol freático local. Da mesma forma, a agricultura orgânica é amplamente aceita como 

sustentável, mas deixa de ser com a prática da monocultura orgânica (SOUZA FILHO, 2001). 

Nesse contexto, Ikerd, ressalta: 

 

Alguns afirmam que sustentabilidade deve ser alcançada através de uma sintonia dos 

sistemas de produção convencionais. Estas pessoas não acreditam que sistemas de 

baixo uso de insumos ou sistemas orgânicos serão capazes de alimentar a crescente 

população do mundo. Outros argumentam que sustentabilidade necessitará de um 

modelo ou paradigma de produção diferente, o qual dependa menos de insumos 

comerciais e mais dos recursos gerenciais da propriedade. Estas pessoas veem o 

modelo industrial de agricultura, dependente de insumos, como sendo 

fundamentalmente incompatível com a manutenção de um ambiente social e 

ecologicamente saudável. Defensores da agricultura orgânica acreditam que 

sustentabilidade requererá a total eliminação de insumos químicos manufaturados. 

Outros propõem ainda diferentes modelos de produção como um meio para alcançar 

sustentabilidade agrícola no longo prazo (IKERT, apud SOUZA FILHO, 2001, p. 

600). 
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Neves e Castro (2010) argumentam que dada a preocupação mundial crescente com 

o conceito de sustentabilidade, a inserção da agricultura familiar em subsistemas coordenados, 

será mais valorizada, pelo fato desse segmento fortalecer as opções ambientais e socialmente 

corretas, além de economicamente viáveis e institucionalmente amparadas, respondendo a 

uma pressão da sociedade na busca por modelos de produção sustentáveis.  

Dessa forma, Neves e Castro (2010, p. 03), colocam a abrangência dessa visão: 

 

O mais interessante de tudo é que não se abordarão apenas produtos, mas sistemas 

de produção ambientalmente corretos. Tratar-se-á de um outro fenômeno ocorrido 

nos últimos dez anos que foi a transição do foco apenas no meio ambiente para um 

foco mais abrangente, mais subjetivo e mais complicado, do qual o meio ambiente 

faz parte, chamado sustentabilidade. Para muitos consumidores não basta apenas o 

produto ser “verde”. O modo de produção deve ser sustentável. 

 

Nesse ínterim, a produção agrícola familiar apresenta especificidades que mostram 

seu potencial como um espaço privilegiado ao desenvolvimento de agricultura sustentável. 

Isto se dá, principalmente, em função de ter uma produção mais diversificada e integrada nas 

atividades vegetais e animais e pela própria diferenciação no aspecto de uma produção menor 

em termos de escala (CARMO, 1998). 

Corroborando, na busca de uma situação de sustentabilidade na agricultura familiar, 

órgãos como a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) e o 

INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), fazem alguns apontamentos. Como a 

implementação da integração vertical, agricultura-pecuária, incentivo à rotação de culturas, 

controle integrado de pragas, maior utilização da adubação orgânica e apoio a utilização de 

sistemas agro-florestais (FAO/INCRA, 1994). 

Na mesma direção autores como, Almeida, Cordeiro e Petersen (2001), destacam que 

a agricultura familiar apresenta melhores condições de sustentabilidade, pelo fato de 

incorporar estratégias de equilíbrio entre os parâmetros econômicos, sociais e ambientais, 

amparado pelo ambiente institucional. Destacam ainda que a propriedade familiar caracteriza-

se numa unidade de produção e consumo, que valoriza dessa forma, a diversidade, os 

policultivos, distribuídos de forma equilibrada no espaço e no tempo. 

Para eles, a agricultura familiar apresenta vantagens em termos de sustentabilidade, 

por evidenciar as seguintes condições: 

a) O funcionamento econômico da agricultura familiar não se fundamenta na 

maximização da rentabilidade do capital e na geração de lucro em curto prazo, mas 
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está orientado para o atendimento das necessidades das famílias e para a manutenção 

do potencial produtivo da terra, percebido como um patrimônio; 

b) A unidade de produção familiar pela sua extensão, pela organização do trabalho, 

favorece os cuidados técnicos nas operações de manejo, na medida em que é ela que 

toma as decisões e também as coloca em prática; 

c) A agricultura familiar mantém uma relação de simbiose com a terra que ela conhece e 

controla. Ela valoriza as potencialidades do meio e implementa nele as estratégias de 

reprodução econômica; 

d) Dentro da perspectiva ambiental, a agricultura familiar favorece uma maior e melhor 

distribuição territorial das atividades de exploração do meio, pela melhor 

possibilidade de adaptação e circunscrição das mesmas a unidades ecológicas mais 

definidas e homogêneas; 

e) E por fim, a agricultura familiar é portadora de grande eficácia coletiva. Através da 

pluriatividade ela encoraja e favorece o planejamento, o desenvolvimento local e a 

gestão coletiva dos recursos naturais, sua distribuição equitativa e sua administração 

mais equilibrada e sustentada. 

É válido lembrar também, de acordo com Brandenburg (1999), que apesar dos 

diversos contratempos econômicos enfrentados pelo agricultor familiar, nos últimos anos, é da 

excepcional capacidade de adaptação que vem sua “habilidade” de resistir ao “jogo” dialético 

do sistema hegemônico capitalista. Dessa forma, várias estratégias passaram a partir das 

últimas décadas a ser incorporadas nos trabalhos que visam a sustentabilidade da agricultura 

familiar. Estas se resumem num único termo frequentemente utilizado para englobar várias 

práticas de agricultura sustentável, chamado de agricultura alternativa. 

O termo agricultura alternativa de acordo com Souza Filho (2001), possui grande 

generalidade. Estes sistemas alternativos, geralmente buscam a diversificação e tendem a 

elevar a estabilidade e a resiliência, como também reduzir riscos financeiros. Estes se 

caracterizam como biológicos e de baixo uso de insumos externos à propriedade. Em 

contraste com a agricultura convencional, a agricultura alternativa é mais integrada com a 

natureza, além de enfatizar mais a gestão da propriedade, as relações biológicas (praga e 

predador) e utilizar melhor os processos naturais (fixação de nitrogênio). As práticas de 

agricultura alternativa são mais comuns nas unidades de agricultura familiar. 

Existem vários exemplos de práticas de modelos alternativos na agricultura familiar, 

tidos como sustentáveis, atualmente. Não é intuito dessa pesquisa descrever e/ou aprofundar o 

resultado de cada um, contudo, tem-se em mente apenas destacar as principais formas 
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desenvolvidas na atualidade. Entre os mais populares tem-se: agricultura ecológica; 

agricultura biodinâmica; agricultura natural; agricultura orgânica; agroecologia, além das 

práticas da pluriatividade e do associativismo (SOUZA FILHO, 2001). 

Por outro lado existem as práticas agrícolas de baixo uso de insumos externos 

utilizados principalmente pelos agricultores familiares e que apresentam um grau de 

sustentabilidade mais avançado. Entre estas estão: a compostagem, adubação verde, 

fertilização mineral, cultivo mínimo, intercalação de culturas, rotação de culturas, armadilhas 

e plantas atrativas, controle biológico, pesticidas derivados de plantas, agricultura integrada 

com a criação de animais, plantio direto e cobertura morta (SOUZA FILHO, 2001). 

Em sentido prático, mesmo que os que usufruem das diversas alternativas 

apresentadas, atingir redução nos custos de produção e menor contaminação ambiental, a 

adoção de um conjunto rígido de práticas reguladas por determinada organização não seria 

suficiente. A sustentabilidade requer muito mais práticas dinâmicas de agricultura, abortando 

os modelos considerados estáticos. Nesse sentido, convém caminhar em direção ao consenso 

de que conservação e melhores padrões de vida devem simultaneamente ser perseguidos sob 

uma perspectiva de longo prazo, que vise, dessa forma, almejar a sustentabilidade para 

consequentemente atingir o desenvolvimento sustentável. 

Existem vários outros fatores que vem de encontro à sustentabilidade da agricultura 

familiar contemporânea, que não apenas a adoção de práticas alternativas de produção. Essas 

práticas tidas como sustentáveis são geralmente mais intensivas em trabalho do que em 

tecnologias convencionais. Exigem um grau de conhecimento e experiência maior para ser 

operacionalizado. O próprio espaço físico-ambiental influencia no desenvolvimento (positivo 

ou negativamente), como também a condição fundiária em que esse produtor familiar se 

encontra (SOUZA FILHO, 2001). 

No caso da disponibilidade de mão de obra, utilizada com maior intensidade em 

propriedades que adotam práticas alternativas de produção, por exemplo, produção orgânica, 

mesmo o modelo ser caracterizado como sustentável, a falta de trabalhadores (hoje comum 

nas propriedades familiares), compromete a sustentabilidade da atividade. Isso poderá impedir 

a adoção de práticas que reduzem o uso de agroquímicos, bem como a utilização de rotação 

de culturas e a própria diversificação da propriedade. 

Outro fator que determina o grau de sustentabilidade de uma forma alternativa de 

produção é o nível educacional e a experiência do produtor na atividade. No caso da educação 

essa não está apenas para receber e processar informações, mas está, acima de tudo, em ter a 

habilidade de processar e aceitar técnicas de gerenciamento mais sofisticadas em modelos de 



 61 

produção mais sustentáveis, por exemplo. No caso, métodos ecológicos exigem um grau de 

perícia mais elevado do que práticas convencionais, exigindo um grau de escolaridade e 

experiência maior do produtor. 

Não menos importante para o debate da sustentabilidade na agricultura familiar estão 

as características físico-ambientais da propriedade, bem como a condição fundiária do 

produtor. A condição ecológica, tipo de solo, topografia, disponibilidade de água e clima são 

características que variam de região para região e, muitas vezes, dentro da própria região e 

isso pode levar ao sucesso ou fracasso na adoção de práticas alternativas de produção, ditas 

como sustentáveis. Em áreas onde a topografia é mais acentuada e a mecanização mais difícil, 

a adoção de práticas conservacionistas serão mais aceita e desenvolvida. 

Já em relação a condição fundiária da propriedade, o arrendatário ou parceiro, 

principalmente de propriedades menores, no caso da agricultura familiar, influencia nas 

condições de adotar práticas mais conservacionistas, pois levam em consideração o horizonte 

de tempo e o próprio grau de investimentos necessários para esses modelos alternativos de 

produção. Ou seja, os benefícios recebidos, por exemplo, de um solo tratado, melhorado, 

podem chegar tarde, quando o contrato de arrendamento ou parceria já está finalizado 

(SOUZA FILHO, 2001). 

Salienta-se, nesse sentido, que a sustentabilidade na agricultura familiar, tratada 

especificamente nessa pesquisa, não está voltada apenas para estudar modelos/práticas 

alternativas sustentáveis, mas sim e, principalmente, um conjunto de dimensões e variáveis 

que envolvem a sustentabilidade de atores locais e a sua permanência na atividade. Muito 

embora os fatores acima abordados tere um grau de participação decisiva no processo de 

adoção de práticas sustentáveis na agricultura familiar, estes são apenas parte do conjunto de 

fatores envolvidos na decisão da sustentabilidade no setor. 

Têm-se, por exemplo, o ambiente institucional como outro fator decisivo na busca 

pela sustentabilidade na agricultura familiar, por meio de órgãos governamentais e não 

governamentais. O redirecionamento da pesquisa agropecuária e dos mecanismos de difusão 

tecnológica, com caráter social e ambiental têm sido incorporados nas estratégias mais 

recentes de desenvolvimento de órgãos como a Embrapa. Da mesma forma a legislação 

ambiental, também sofre alterações e ajustes, a fim de coibir práticas nocivas ao meio 

ambiente e à saúde humana por meio da atividade agrícola. 

Destaca-se o papel desempenhado por algumas Organizações não Governamentais, 

que difundem práticas agrícolas que privilegiam o uso de recursos internos da propriedade em 

detrimento dos externos. Tais práticas tem sido desenvolvidas e difundidas por meio de 
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métodos participativos que envolvem, Associações de Pequenos Produtores, sindicatos, 

cooperativas, instituições religiosas, pesquisadores, ativistas políticos e ambientalistas. Na 

maioria dessas organizações predomina a preocupação com a sobrevivência e permanência 

dos produtores familiares, ou seja, sua sustentabilidade em longo prazo (SOUZA FILHO, 

2001). 

Altieri, apud Etges (2001) salienta que a busca pela sustentabilidade na agricultura 

familiar não requer apenas mudanças biológicas ou técnicas, mas muito mais mudanças 

sociais, econômicas e políticas. Nessa ótica a noção de sustentabilidade na agricultura 

familiar, que tem como foco principal conciliar segurança alimentar com a obrigação de 

conservar os recursos naturais, demandará, além do conhecimento adquirido, o saber 

agronômico convencional integrado ao conhecimento sistêmico. Isto levará à uma integração 

dos diversos componentes de um agroecossistema (EHLERS, 2008). 

É importante nessa busca pela sustentabilidade, empreender uma nova reorientação 

da pesquisa e da extensão agropecuária, de modo a promover o desenvolvimento de uma 

tecnologia participativa, num processo que integre conhecimento prático com o técnico 

(GUIVANT, apud ETGES, 2001). 

Corroborando, Ehlers (2008) destaca a probabilidade de que vários elementos que 

compõem a sustentabilidade já existem, porém, a importância de levar em consideração as 

experiências bem sucedidas e a incorporação dos conhecimentos acumulados pelos 

agricultores ao longo do tempo são da mesma forma, fundamentais para o Desenvolvimento 

Sustentável na agricultura familiar. É insuficiente corrigir os erros gerados pelo uso 

ineficiente das técnicas até então consideradas as mais eficientes. Essencialmente requer-se 

uma mudança do padrão tecnológico dominante. 

Nesta perspectiva, seria necessário substituir o atual padrão de intervenção 

convencional, que vem de cima para baixo, que procura manter o status quo e partir para um 

movimento mais participativo na agricultura familiar, com a interação entre agentes e atores, 

que promovam um movimento endógeno, onde esses pequenos produtores sejam os 

verdadeiros protagonistas das transformações. Isto fará com que, por meio de diferentes 

interesses que compõem uma comunidade, uma classe de agricultores familiares, por 

exemplo, e que muitas vezes tornam-se até conflitantes dada uma visão distinta de mundo 

com diferentes problemas, encontra-se soluções para almejar a sustentabilidade desse sistema, 

da comunidade, da classe social de pequenos agricultores (DELAVATI, 2001). 

É importante salientar que essas mudanças rumo a movimentos mais participativos 

são processos demorados, pois muitas vezes atingem ou “cobram” mudanças radicais, 
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profundas, já solidificadas nas comunidades, como por exemplo, questões de dignidade das 

pessoas, ideologias e crenças, mudanças na consciência das pessoas, rupturas culturais. Cabe 

aos agentes representados por entidades governamentais e não governamentais, exercer essa 

função da interação com os atores sociais (agricultores familiares, no caso), na busca por 

essas mudanças e que irão fomentar a construção de indicadores necessários para promover a 

sustentabilidade dessas comunidades de agricultores familiares. 

Como afirma Silva (1997, p. 106), “é preciso reafirmar uma velha opinião de que a 

importância maior do movimento por uma agricultura sustentável, não está na sua ‘produção 

da produção’, mas na ‘produção da consciência’”. Enfatiza ainda, que a busca pela 

sustentabilidade não está na construção apenas de novas tecnologias ditas como alternativas 

ou sustentáveis, mas está em despertar uma nova consciência social das relações homem-

natureza, na produção de novos valores filosóficos, morais e até mesmo religiosos, como 

também na gestão de novos conceitos jurídicos, novas formas políticas e ideológicas (SILVA, 

1997). 

Ou seja, a capacidade dos agricultores familiares de gerar novidades, inovações 

endógenas, vem sendo negligenciada. É na agricultura familiar que se mantém a capacidade 

de geração de novidades e essas não podem ser desprezadas, pois adequadamente utilizadas 

são capazes de gerar formas de organização e tecnologias abrangentes, para ser utilizadas em 

diferentes escalas e nos mais diferentes subsistemas dos agroecossistemas. Está na capacidade 

de invenção e experiência desses agricultores, a adaptação necessária de acordo com o 

ambiente e o espaço em que se encontram. 

Esses inventos locais permitem uma adequação melhor de gestão e manejos 

específicos de certas atividades, que respeitem os limites e potencialidades de cada pequeno 

produtor. Estas são características fundamentais para explorar especificidades locais, e que, 

por consequência, levam ao desenvolvimento local e sustentável. Essas características 

ignoradas ou não encontradas na modernização da agricultura e que são, em grande parte, 

responsáveis pela “insustentabilidade” dos atuais padrões da agricultura familiar, justamente 

por não conseguir entender e trabalhar as diversidades encontradas nesse universo de 

produtores (DAL SOGLIO, 2013). 

É pela participação e capacidade de integrar conhecimentos que se pode atingir a 

transição para uma forma de sustentabilidade na agricultura familiar. Produzir tecnologias 

apropriadas e adequadas localmente, obedecendo as especificidades de cada ecossistema, o 

engajamento entre os agentes (organizações) e os atores (agricultores), a mudança de relação 

entre os saberes e a mudança de estratégia do regime sócio técnico e socioeconômico, 
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vigentes, são condições fundamentais para almejar a sustentabilidade na agricultura familiar e 

o consequente Desenvolvimento Sustentável. 

Assim, a sustentabilidade em comunidades locais de agricultores familiares estaria 

vinculada à capacidade desses agricultores conservar ou aumentar a qualidade de vida, a fim 

de manter e garantir recursos para as próximas gerações no âmbito ambiental. Considera-se a 

vocação natural da propriedade, que seleciona atividades e práticas compatíveis com as 

aptidões e capacidades de uso dos diversos tipos de solos, no intuito de respeitar e prolongar 

os ciclos naturais deste solo para atingir resultados sustentáveis futuros. 

No quesito institucional, no planejamento ambiental dos municípios convém 

considerar e privilegiar parâmetros que premiem essas pessoas que vivem no meio rural, para 

que possam conquistar um novo referencial de qualidade de vida. A obtenção desse 

melhoramento contempla o acesso à saúde, à educação, ao lazer, à informação, aos meios de 

transporte e, em especial, às disponibilidades de energia, tanto no sentido de abastecer as 

atividades produtivas das propriedades, tanto para proporcionar conforto para esses 

agricultores. Uma economia local, dinâmica e melhor estruturada, oferece mais oportunidades 

na busca por inovações, que permitem aos agricultores familiares um melhor aproveitamento 

dos recursos disponíveis (BUAINAIN; GARCIA, 2013). 

Por fim, a adequação de tecnologias para atender uma comunidade local – no caso da 

pesquisa, os agricultores familiares localizados na região Sudoeste do Paraná, especificamente 

na microbacia do Rio Jacaré – tais como, preparo do solo, uso de adubos e corretivos, 

irrigação, mecanização, tratos culturais, seleção de sementes, colheitas, agregação de valor 

aos produtos, voltam-se para atingir resultados econômicos positivos e, consequentemente, 

resultados sociais sustentáveis, ou seja, a sustentabilidade desses agricultores familiares vai 

depender da complementaridade e da interação entre as dimensões ambiental, social, 

econômica e institucional e da adaptação nas suas diferentes formas de organização 

produtivas que surgem ao longo do tempo e que são destacadas na sequência. 

 

3.3.1 Formas de organização produtivas na agricultura familiar 

 

Inicialmente é importante retornar ao cerne do debate clássico que teve início na 

segunda metade do século XIX (Kautsky, Chayanov e Lenin), que condenou os pequenos 

produtores rurais ao desaparecimento. Isso devido à dificuldade crescente em acompanhar a 

evolução do conjunto de fatores que surgiram junto ao processo de modernização da 

agricultura pela penetração do capitalismo no campo. No entanto, parte do grupo revelou 
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grande resiliência e resistiu e vem resistindo às transformações que ocorreram no campo ao 

longo do tempo (BUAINAIN; GARCIA, 2013). 

De acordo com Mattei (2014) esses pequenos produtores, hoje conceituados como 

agricultores familiares, sempre estiveram na franja de um processo produtivo comandado pela 

grande agricultura. Contudo, apesar de sofrer perdas de renda, dificuldades de adaptação ao 

longo do contexto histórico-estrutural no qual a agricultura familiar está inserida, é uma 

categoria de produtores que procura estabelecer e adequar-se à diferentes formas de 

organização produtivas que surgem em períodos diversos, como estratégia de construção da 

permanência e da sustentabilidade de suas atividades. 

Numa abordagem histórica sobre o período de colonização envolvendo a Região 

Oeste do Paraná, mas que pode ser estendido para a Região Sudoeste do Paraná, foco da 

presente pesquisa, já que o processo de ocupação das terras se deu em pequenos lotes em 

ambas as regiões. Stoffel (2004), desenvolveu um estudo no qual apresenta a evolução nas 

diferentes formas de organização produtivas que emergiram a partir da década de 1950 e 1960 

na agricultura familiar e que influenciaram na permanência desses agricultores nas 

propriedades. 

No início da colonização, essas pequenas propriedades concentravam-se no 

desenvolvimento de uma agricultura e de uma agropecuária diversificadas, voltadas para a 

produção de subsistência, onde apenas os excedentes eram comercializados. Esta fase 

predominou nas décadas de 1950 e 1960. A unidade familiar era autossuficiente e recorria ao 

mercado apenas para suprir as necessidades não atendidas pela produção agropecuária. As 

relações de produção que se estabeleceram em nível de família e de comunidade se 

orientaram no sentido de converter os recursos disponíveis em meios de subsistência 

(SCHALLENBERGER & COLOGNESE, 1993). 

Este sistema de agricultura tradicional predominou num curto período de tempo, uma 

vez que o processo de colonização ocorreu quando da passagem de transição da agricultura 

tradicional para a agricultura moderna. Já no início da década de 1970, a pequena produção 

agrícola familiar era conduzida a abandonar o sistema produtivo de subsistência: arroz, feijão, 

batata-inglesa, mandioca, por cultivos que visavam a comercialização, tais como soja e trigo.  

Tal substituição, levou esta produção agrícola familiar a uma posição de 

subordinação com relação a produção industrial. Este fato, além de destruir uma economia de 

subsistência, destruía igualmente, o equilíbrio do homem do campo que até então se fixava na 

área rural, onde mantinha uma relação direta com a natureza e tirava os meios para se 

reproduzir enquanto sociedade (ZAAR, 1999). 
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A produção agrícola familiar tem uma cultura própria que se refere a uma tradição. 

Todavia, esta encontra-se inserida num sistema que experimenta constantes e variadas 

transformações e ou inovações, às quais precisa se adaptar, tanto em nível local, regional, 

nacional e internacional e que na maioria das vezes, exige uma crescente inserção no processo 

de internacionalização do mercado, através de produtos padronizados. 

Isto se efetuou no momento, principalmente, da progressiva introdução da cultura da 

soja e do trigo. Com o advento da mecanização das terras, motivada pelos incentivos 

governamentais, os quais financiavam a destoca das matas e a aquisição de maquinários. 

Dessa maneira, consolidou-se uma nova forma de produção agrícola, voltada basicamente 

para produtos agrícolas que introduziram uma maior integração e subordinação das atividades 

agrárias, para com a agroindústria e as políticas estatais (STOFFEL, 2004). 

Fica evidente, neste momento, que o trabalho agrícola e doméstico, antes feito para a 

satisfação de necessidades familiares, passa agora a ser transformado em mão de obra 

autônoma para a produção capitalista, ou seja, o processo de trabalho do pequeno produtor 

familiar é exercido da mesma maneira, isto é, a propriedade da terra ainda é dele, tal qual os 

meios de produção. A mão de obra utilizada é familiar, mas o modo de produção capitalista é 

que imprime o processo de produção e a jornada de trabalho. 

O desenvolvimento da agroindústria faz com que a agricultura deixe de ser apenas 

produtora de alimentos, para ter também outras funções. Estas se estabelecem de acordo com 

as necessidades do capital industrial. O setor passa a ser desde fornecedor de matérias-primas 

e consumidor de bens industrializados, até fonte de divisas para importações, além de ser 

provedor de alimentos para a reprodução da força de trabalho urbano. 

As transformações na agricultura familiar, atualmente, assumem uma racionalidade 

moderna, que exige um certo grau de profissionalização do agricultor. Este se encontra 

inserido num contexto geral de mercado e não mais parcial. No entanto, estes “novos 

produtores” (pelo menos uma grande parte deles), quando comparados com seus meios de 

produção utilizados no passado, na chamada agricultura tradicional, percebeu-se na pesquisa 

de campo (ver Apêndice D nas imagens “o passado no presente”) que em muitos casos fica 

evidente uma certa continuidade, que mostra vestígios claros que permanecem desde os 

clássicos, como por exemplo, a produção para a subsistência defendida por Chayanov,ou seja, 

as estratégias de reprodução e permanência nas condições modernas em que se encontram 

inseridos, continuam baseadas em grande parte, na valorização e no uso dos recursos naturais 

e internos existentes na propriedade, bem como nas relações familiares, que tem como 

objetivo principal, assegurar a sobrevivência da família no presente e garantir sua reprodução 
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no futuro. Com efeito, os agricultores familiares modernos enfrentam as constantes inovações 

e desafios da modernização no presente, com as mesmas “armas” e costumes que aprenderam 

a usar ao longo do tempo. 

Da mesma forma como ocorre a modernização na produção agrícola, também se dá a 

modernização na produção pecuária, que juntamente com o sistema de integração, causam a 

diferenciação entre os pequenos produtores familiares. Uns podem melhor se estruturar e 

ampliar as rendas; outros, apenas têm nas atividades pecuárias, meios adicionais de 

complementarem a renda familiar. As imagens de pesquisa no (apêndice D) revelam tal fato, 

onde na produção leiteira dos agricultores mais capitalizados há sempre novos investimentos 

em espaço físico e maquinário. Enquanto os menos capitalizados adaptam antigos galpões de 

aves em salas de ordenha e alimentação para os animais. 

Outras atividades como a suinocultura se constitui, ao longo do tempo, como o 

elemento de diversidade e de alternatividade mais regular e de importância ascendente, que 

tem se modernizado nos anos setenta, através do melhoramento genético e da integração com 

a agroindústria. Logo após, surge também, nesta mesma direção, a criação de aves (frangos e 

perus). Na sequência, destaca-se a atividade leiteira com expressivo destaque na Região 

Sudoeste do Paraná, porém ainda com a cadeia produtiva um tanto quanto desestruturada. 

Diante destes fatos conforme aponta Stoffel (2004), fica evidente que há uma 

sensível complexificação nos modelos de organização produtiva da agricultura familiar, que 

originam uma diversificação nas formas de organização produtiva. O modelo de 

diversificação produtiva, voltado principalmente para a subsistência decai, e a pequena 

produção agrícola familiar passa a assumir novas formas de organização das atividades que 

lhe são inerentes. 

Uma das formas consiste na especialização da produção agrícola, em moldes 

modernos, especialmente para a produção de grãos (soja, milho, trigo, feijão) destinados 

prioritariamente ao mercado. Outra forma consiste na integração com empresas 

agroindustriais, para a produção intensiva, especialmente de aves e suínos. Outra ainda 

prioriza a atividade leiteira. No entanto, estas alternativas de organização produtiva da 

pequena propriedade, na maioria das vezes, não são exclusivas, o que determina a ocorrência 

de uma diversidade ainda maior nessas formas de organização da pequena produção agrícola 

familiar. 

Assim, quando a integração não for a única atividade produtiva da pequena 

propriedade, emergem outras alternativas de renda, como o cultivo do milho e a produção de 

leite. Da mesma forma, quando a produção especializada de grãos constitui a principal fonte 
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de renda da propriedade, será combinada com outras fontes secundárias de renda, como a 

criação de peixes, o cultivo da mandioca e uma série de produtos para a subsistência, por 

exemplo. 

Infere-se que ao longo do processo de colonização, até os dias atuais, a agricultura 

familiar experimentou várias formas de produção sempre na tentativa de adaptar-se às novas 

mudanças impostas pelo sistema, ou seja, existem evidências da ocorrência de processos 

diferenciados de transformação desta produção agrícola familiar sob o capitalismo, o que 

destaca que o debate clássico ainda deverá ter continuidade. Com efeito, as ideias defendidas 

por (Lênin, Kautsky e Chayanov), estão presentes em todo o processo de evolução e 

mudanças em que está inserida a unidade de produção familiar. Isto permitiu, aos que 

permaneceram no campo, buscar novas alternativas para sua sobrevivência e prosperidade. 

Em suma, a sustentabilidade da agricultura familiar na região sudoeste do Paraná, 

especificamente na microbacia do Rio Jacaré está relacionada à combinação de diferentes 

formas de organização produtiva. O problema consiste em determinar em que medida a 

articulação entre as dimensões econômica, social, ambiental e institucional, em torno de 

indicadores e parâmetros para as diferentes formas de organização apresentadas é capaz de 

evidenciar a sustentabilidade da agricultura familiar em contextos locais. 

Nesse sentido, tendo por finalidade avaliar a sustentabilidade da agricultura familiar 

em contextos locais, por meio de indicadores de sustentabilidade, apresenta-se na sequência o 

quarto capítulo onde se descreve os procedimentos metodológicos que norteiam a presente 

Tese. 



4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nos dois capítulos anteriores foram discutidos vários aspectos ligados ao conceito de 

Desenvolvimento Sustentável e da sustentabilidade na agricultura familiar, no intuito de 

caracterizar os diversos elementos envolvidos e ou relacionados em ambos os conceitos, a fim 

de apresentar indicadores representativos para a avaliação da sustentabilidade na agricultura 

familiar. 

Estes elementos teóricos caracterizam-se como base dos procedimentos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa, que fundamentam e sustentam a busca dos dados 

empíricos junto aos agentes e atores envolvidos, utilizados na construção dos indicadores de 

sustentabilidade. Estes têm como função assegurar a busca pela resposta do objetivo do 

estudo que é desenvolver e avaliar indicadores de sustentabilidade para a agricultura familiar 

nas dimensões social, econômica, ambiental e institucional. 

Na sequência, apresentam-se os procedimentos metodológicos que orientaram o 

desenvolvimento dessa pesquisa, da qual resultou esta tese. 

 

4.1 FONTE DE DADOS 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa compreendem dois tipos principais: primários e 

secundários. Para a coleta e seleção, optou-se por duas formas de pesquisa: 

a) Pesquisa de campo: nesta etapa da pesquisa, seguiu-se os métodos de aplicação 

de questionário, entrevista e observação, para coletar dados diretamente junto aos 

produtores familiares, efetuados pelo próprio pesquisador, que envolveu todas as 

propriedades localizadas na microbacia em estudo, representativos na construção 

de indicadores e índices de sustentabilidade para essas propriedades.  

b) Pesquisa documental: além da pesquisa bibliográfica (livros, revistas 

especializadas, periódicos, artigos científicos, etc.), decidiu-se pela utilização de 

dados secundários para dar suporte aos dados primários. Recorreu-se, nesse 

sentido, a órgãos específicos, como a EMATER/Pr., Cooperativas de Crédito 

(Cresol) e de apoio à agricultura familiar (UNICAFES), e a Prefeitura Municipal 

de Francisco Beltrão. 
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4.2 LEVANTAMENTO E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O levantamento de dados abrange um universo de elementos tão significativos, que 

muitas vezes se torna impossível considerá-los em sua totalidade. optou-se trabalhar com uma 

amostra, contudo, como esse estudo foi desenvolvido em uma microbacia representativa da 

agricultura familiar, levou-se em consideração a população total para fins de análise. Para o 

levantamento e coleta dos dados primários, junto aos agricultores familiares, foram utilizados 

três tipos de instrumentos: questionário, dividido em estruturado fechado e semi-estruturado 

aberto; entrevista e observação. 

a) Questionário estruturado fechado para a coleta de dados quantitativos e 

qualitativos, atuais das propriedades, referentes ao diagnóstico da situação e 

parâmetros de produção e produtividade, qualidade de vida que serviram de base 

para elaboração dos indicadores de sustentabilidade; 

b) Questionário semi-estruturado aberto, pelo qual se buscou informações 

qualitativas, não mensuráveis, junto aos atores envolvidos, referente a sua visão 

sobre Desenvolvimento Sustentável, sobre a visão e informação das diferentes 

dimensões (econômica, social, ambiental e institucional), selecionadas para esse 

estudo que envolvem a sustentabilidade e suas relações coma as práticas locais 

relacionadas com seus conhecimentos passados e perspectivas de futuro, 

objetivando, dessa forma, dar uma ideia de escala temporal ao estudo que 

permitiu uma análise evolutiva dessa atividade; 

c) Entrevista, que possibilita coletar dados por meio de uma conversação livre, bem 

como por meio de conversas específicas. A entrevista assume as mais diversas 

formas, entre elas estão a informal, que serve para coletar dados por meio de 

conversa livre e a focalizada, que embora livre, enfoca temas específicos. Esta 

última foi mais utilizada para buscar informações junto aos órgãos que 

representam o ambiente institucional. E por último, 

d) A observação, que teve por finalidade durante visitas às propriedades dos 

agricultores familiares, a percepção do pesquisador da realidade encontrada nas 

suas atividades rotineiras, bem como o uso dos recursos naturais e demais 

ferramentas envolvidas. 
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4.3 DETERMINAÇÃO PARA TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Juntamente com os levantamentos da bibliografia e do material empírico, é 

fundamental a organização dos dados de pesquisa. Em alguns ramos das Ciências Sociais, os 

pesquisadores dividem-se em dois grupos: os defensores do tratamento quantitativo de dados 

e os que advogam a superioridade intrínseca da análise qualitativa. 

De acordo com Cortes (2002, p. 234), 

 

Os favoráveis à análise quantitativa salientam o caráter objetivo dos dados 

numéricos, que evitariam distorções interpretativas, e as possibilidades que a 

quantificação abre para a generalização, teste de hipóteses e validação ou 

falseamento de teorias por meio da utilização do instrumental oferecido pela 

estatística. 

 

 

Já para os favoráveis à análise qualitativa, o mesmo autor, afirma que: 

 

A análise quantitativa é incapaz de captar as dimensões subjetivas da ação humana e 

que os dados numéricos não seriam muito confiáveis, pois, frequentemente, o 

processo de coleta produz informações falsas. (...) no caso dos censos, pondera-se 

que respostas a entrevistas e questionários apresentariam problemas relacionados à 

interpretação equivocada de perguntas e respostas. 

 

Dessa maneira, os trabalhos quantitativos caracterizam-se pelo aproveitamento de 

possibilidades de se proceder à mensuração de certos fenômenos ou variáveis em termos 

numéricos, que permitem a construção de descrições detalhadas e podem ser organizadas em 

variáveis e, desse modo, explicar certos fenômenos. Em contraste, os trabalhos qualitativos, 

possibilitam descrever as qualidades de determinados fenômenos ou objetos de estudo, por 

meio, principalmente, de análises documentais, ou resultado de observações e entrevistas 

(CORTES, 2002). 

Neste sentido, a principal diretriz para guiar uma investigação é o problema de 

pesquisa levantado pelo pesquisador, à luz das teorias do campo do conhecimento que ele se 

propõem a estudar. Desta forma, o método de pesquisa escolhido será capaz de “construir” 

estes elementos-chave do processo investigativo. Para que o pesquisador possa extrair o 

máximo de informações sobre a realidade do seu estudo e chegar a conclusões mais 

firmemente fundamentadas, assumiu-se neste estudo o uso de ambas as técnicas. 

Partindo do que se afirma acima, nesta pesquisa, utilizam-se as duas formas de 

análise: a quantitativa e a qualitativa, além de levantar dados em relação a produção, 

produtividade, através de dados quantitativos, utiliza-se também a análise qualitativa para 
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descrever determinados fenômenos do gênero, que envolvem a agricultura familiar como, 

qualidade de vida, condições de moradia, uso dos recursos naturais, questões ambientais e o 

ambiente institucional que circunda essa atividade. 

 

4.4 ÁREA DE ESTUDO 

 

A análise abrange a área geográfica que compreende a Região Sudoeste do Estado do 

Paraná, que ocupa uma área de 11.651Km2, correspondendo a 5,85% do território do Estado. 

O Sudoeste situa-se no terceiro planalto Paranaense, à margem esquerda do Rio Iguaçu. Faz 

fronteira à Oeste com a Argentina e ao Sul com o Estado de Santa Catarina. O mapa, a seguir 

especifica a localização da região, bem como os municípios que compõem a mesma com 

destaque a Francisco Beltrão, município onde foi realizado o estudo. 

 

 
Fonte: MONDARDO, 2009. 

 

Mapa 1 – Localização da região sudoeste do estado do Paraná, especificamente o município de Francisco Beltrão 
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Atualmente, a região Sudoeste do Paraná é constituída por 37 municípios que 

demonstram ter entre si características bastante comuns, quais sejam de ordem econômica, 

social e cultural. A Região caracteriza-se basicamente por propriedades rurais de pequeno 

porte voltadas para a agricultura familiar, cuja renda tem papel significativo para a economia 

local. Tal fato se justifica pelo relevo acidentado, que dificulta a mecanização da agricultura 

em grande escala. 

Para esta pesquisa, optou-se por estudar as propriedades agrícolas que envolvem a 

agricultura familiar, situadas no município de Francisco Beltrão, especificamente a 

comunidade denominada de Secção Jacaré na microbacia do Rio Jacaré. O mapa abaixo 

mostra a localização da área estudada, juntamente com a distribuição das propriedades de 

agricultura familiar que compõem o universo dessa pesquisa. 

 

 
Fonte: GETERR, 2014. 

 

Mapa 2 – Apresentação da área de estudo 

 

Uma série de conceitos são aplicados na definição de microbacias, onde se adota 

critérios como unidades de medida (tamanho/área), hidrológicos (sensibilidade às chuvas e 

composição do solo) e ecológicos (interdependência entre fatores bióticos e abióticos). Para 

esta pesquisa se opta por uma definição ecológica de microbacia, na qual (MOSCA, 2003; 

LEONARDO, 2003), consideram a microbacia como a menor unidade do ecossistema em que 
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se observa a delicada relação de interdependência entre os fatores bióticos e abióticos, sendo 

que perturbações comprometem a dinâmica de seu funcionamento. Esse conceito visa à 

identificação e o monitoramento de forma orientada dos impactos ambientais. 

Fleischfresser (1999, p. 28) aponta que a microbacia é entendida como uma área 

fisiográfica drenada por um curso d’água ou por um sistema de cursos d’água conectados e 

que convergem, direta ou indiretamente, para um leito ou para um espelho d’água, que 

constituem uma unidade ideal para o planejamento integrado do manejo dos recursos naturais 

no meio ambiente por ela definido.  

A escolha pela definição ecológica justifica-se pelo fato desta aceitar a compreensão 

da relação entre as ações antrópicas e o ecossistema microbacia de forma sistêmica, que 

permitem a elaboração de sugestões que possam mitigar os impactos ambientais e dessa 

maneira garantir a utilização sustentável de recursos naturais.  

A microbacia hidrográfica oferece, portanto, a vantagem de um gerenciamento 

simultâneo, interdependente e cumulativo de seus aspectos econômicos, sociais e ambientais, 

assistidos pelo ambiente institucional por meio da possibilidade de realizar um planejamento e 

administração integrada dos recursos naturais, solo e água, ampliando assim, notavelmente, a 

sinergia e a potencialidade dos processos operados, além de oferecer condições geográficas e 

sociais favoráveis à organização comunitária (TEODORO et al., 2007). 

Pelo mapa 2, verifica-se que a maior parte da área que compreende a microbacia do 

Rio Jacaré está entre 550 a 650 metros acima do nível do mar, contudo há áreas menores entre 

650 a 700 e acima de 700 metros, o que significa dizer que esta apresenta alguns pontos com 

relevo consideravelmente acidentado. A microbacia é composta por 33 propriedades de 

agricultura familiar, porém duas destas propriedades não constam no mapa, pelo fato das 

mesmas estarem localizadas no interior da Sede da comunidade. 

A pesquisa foi realizada em todas as propriedades agrícolas localizadas na 

microbacia, com exceção de uma propriedade, pelo fato do próprio pesquisador perceber que 

após quatro tentativas para realizar o questionário, que havia uma certa resistência por parte 

do agricultor na participação em fornecer dados, quando então foi decidido pela sua exclusão. 

Dessa forma, a pesquisa compõem-se de 32 propriedades de agricultura familiar, que 

representam a população total da área de estudo. 
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4.5 DEFINIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

O conceito de agricultura familiar ainda é bastante controverso e comporta diferentes 

alternativas e indicadores priorizados no mesmo. Permanecem muitas dúvidas e mesmo 

divergências entre os estudiosos em relação à utilização do conceito de agricultura familiar. 

Autores como Veiga (1991) e Abramovay (1992), apontam que a agricultura familiar 

é uma forma social reconhecida e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a 

estrutura agrária é majoritariamente composta por explorações nas quais o trabalho da família 

assume uma importância decisiva. 

Ainda, Abramovay (1997), afirma que a agricultura familiar é aquela em que a 

gestão, a propriedade e a maior parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços 

de sangue e de casamento. 

Para a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a agricultura familiar foi 

definida a partir de três características centrais: a) a gestão da unidade produtiva e os 

investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue 

ou casamento; b) a maior parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; 

c) a propriedade dos meios de produção pertence à família e é em seu interior que se realiza 

sua transmissão em caso de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade 

produtiva (FAO/INCRA, 1994). 

Mais recentemente, Schneider (2003), destaca que a afirmação do termo agricultura 

familiar no cenário social e político brasileiro está relacionado à legitimação que o Estado lhe 

emprestou ao criar o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), em 1996. 

Segundo o estipulado pela Lei nº 11.326/2006 – Lei da Agricultura Familiar 

Brasileira (BRASIL, 2006, art. 3º): 

[...] considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, que atendam, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer titulo, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento ; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo;  

IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 
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Para a presente pesquisa, segue-se como definição para agricultura familiar o 

estipulado pela referida Lei. 

 

4.6 O QUE SÃO INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

Antes de adentrar ao significado de indicadores de sustentabilidade de forma 

específica, convém compreender melhor o significado de indicadores de maneira mais 

generalista. 

Segundo Bellen (2006), o termo indicador é originário do latim indicare, que 

significa descobrir, apontar, anunciar, estimar. Para a OECD (1993), um indicador deve ser 

entendido como um parâmetro, ou valor derivado de parâmetros, que apontam e fornecem 

informações sobre o estado de um fenômeno com uma extensão significativa. 

Januzzi (2012) apresenta uma definição de indicador social, mas que pode 

perfeitamente ser utilizado no caso de indicador de sustentabilidade em outras dimensões. 

Para ele, um indicador é uma medida, em geral, quantitativa, dotada de significado 

substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito teórico ou 

pragmático. 

Na prática, Quiroga (2007) adota uma definição simples para o que vem a ser um 

indicador. Para ela, “um indicador é a estatística que tem mais apelo”. 

Resumidamente, de acordo com Carvalho e Barcellos (2010), um bom indicador é 

aquele em que se pode confiar, tem utilidade, trata de tema relevante, possui fundamentação 

teórica, uma boa base estatística, sensível às mudanças do objeto ao qual está mensurando, ter 

especificidades com o objeto, ser de fácil entendimento e ter uma série histórica. 

Mas como identificar um bom indicador? Um bom caminho é saber as propriedades 

desejáveis de um indicador. O Quadro a seguir, demonstra algumas dessas propriedades: 
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Relevância Inteligibilidade de sua construção 

Validade Comunicabilidade 

Confiabilidade Factibilidade para obtenção 

Cobertura Periodicidade na atualização 

Sensibilidade Desagregabilidade 

Especificidade Historicidade 

Custo-efetivo Comparabilidade 

Fonte: Januzzi, 2012. Adaptado pelo autor. 

 

Quadro 3 – Propriedades desejáveis de um indicador 

 

De acordo com Rabello e Sales Lima (2012), indicadores são utilizados há bastante 

tempo para comunicar tendências, informando e orientando indivíduos, empresas ou grupos a 

reconhecerem que o comportamento e a escolha de cada um tem efeitos sobre o estado de 

sustentabilidade que se busca, pois os indicadores tem origem de valores e geram valores. 

Ao se tratar de indicadores de sustentabilidade, a ideia de desenvolvê-los é bastante 

recente, tendo seu surgimento ocorrido na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente – Rio 

92, conforme registrado no capítulo 40 da Agenda 21. Ali relata-se a preocupação em relação 

a indicadores tradicionais como Produto Interno Bruto (PIB), ou Produto Nacional Bruto 

(PNB), não apresentarem indicações precisas de sustentabilidade, necessitando-se elaborar 

indicadores de desenvolvimento sustentável que contribuam a uma sustentabilidade auto-

regulada dos sistemas integrados do meio ambiente e do desenvolvimento (AGENDA 21, 

2002). 

Por outro lado, Siche et. al. (2007) alertam que quando se trata de indicadores ou 

índices de sustentabilidade, o debate está apenas se iniciando, pois a carência de uma fórmula 

ou receita consensual para avaliar o que é sustentável e o que é insustentável, ainda 

predomina. Daí a importância de realizar-se estudos localizados, a fim de desenvolver um 

número cada vez maior de indicadores confiáveis para medir a sustentabilidade. 

Os mesmos autores chamam a atenção para outro aspecto determinante para a 

sustentabilidade de um determinado sistema ou mesmo de uma atividade, um setor especifico. 

Apontam que para avaliar a sustentabilidade não se considera apenas um indicador ou 

indicadores que se refiram apenas a um aspecto. A sustentabilidade, segundo eles é 

determinada por um conjunto de fatores ou dimensões, que envolvem no mínimo o social, o 

econômico e o ambiental. Neste estudo se abordará, além destas dimensões, também a 

dimensão institucional. Todos são contemplados no cálculo do índice de sustentabilidade 

através dos correspondentes indicadores (SICHE, et. al. 2007). 
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Enfim, por meio dos indicadores de sustentabilidade calculados a partir de 

informações coletadas junto aos agricultores familiares na microbacia em estudo, bem como 

junto aos agentes envolvidos, buscou-se conhecer como a ação humana afeta seu entorno; 

sobre os riscos de sua permanência, sobrevivência em médio, longo prazos; como também na 

tomada de melhores decisões políticas, por meio do ambiente institucional. 

 

4.7 APRESENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA MEDIR 

OS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

Apesar da longa experiência do uso de indicadores já tradicionais (PIB; PNB; 

IDH...), como ferramenta de apoio nos diversos processos de tomada de decisões, só mais 

recentemente esforços são empreendidos na construção e aplicação de indicadores alinhados à 

proposta do Desenvolvimento Sustentável (MALHEIROS, COUTINHO e PHILIPPI JR, 

2012). 

De acordo com Marzall e Almeida (2000), ao longo da década de 1990, 

particularmente na segunda metade, desenvolveu-se o interesse na busca de indicadores de 

sustentabilidade por parte de organismos governamentais, não-governamentais, institutos de 

pesquisa e universidades em todo o mundo, pela própria consolidação do termo 

Desenvolvimento Sustentável nesse período. A assinatura da Agenda 21 Global e os diversos 

projetos da Agenda 21 local, bem como o envolvimento de instituições-chave, como a 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (Cepal), o Banco Mundial e a Comissão Europeia, foi determinante na busca desse 

objetivo.  

Segundo os autores, muitas conferências já foram organizadas, bem como outras 

iniciativas de pesquisadores ligados a algumas instituições governamentais e/ou acadêmicas, 

no entanto, ainda pouco se tem de concreto, pois o tema é relativamente novo para a 

comunidade científica. Os conceitos são novos e os resultados de pesquisa e experimentação, 

em grande parte dos casos, não estão ainda disponíveis.  

O World Resources Institute (WRI) fez um levantamento e acompanhamento de 

trabalhos que foram ou estão sendo realizados com indicadores de sustentabilidade, 

principalmente no que se refere a informações ambientais, onde se observa a evolução e o 

incremento de trabalhos nessa direção nos últimos anos. O evento de referência é a 

Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente (Rio-92), com a elaboração do documento final, 
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a Agenda 21. Nele, em seu capítulo 40, enfatiza a necessidade do desenvolvimento de 

indicadores por parte de cada país, em função da realidade vivenciada.  

Cita-se também o Encontro sobre Indicadores Ambientais e de Desenvolvimento 

Sustentável, em fins de 1993, em Genebra, organizado pelo United Nations Environmental 

Program (UNEP). Os autores mencionam também o trabalho desenvolvido pelo governo 

holandês, que desde 1991, tem o programa de indicadores ambientais que permite o 

monitoramento efetivo das ações de desenvolvimento, para agilizar a tomada de decisões com 

participação popular no processo.  

Pode-se mencionar ainda, no contexto europeu, o Colóquio Internacional com o tema 

“Indicadores de Desenvolvimento Sustentável”, realizado em 1996, na França. Em 1991, na 

Áustria, iniciou-se um programa de “eco pontos”, dentro do programa nacional 

agroambiental, com a aplicação de treze indicadores, subdivididos em sete para superfícies 

cultivadas e seis para pastagens. Em 1992, desenvolveram-se pela Organização Internacional 

da Luta Biológica e Integrada, na Suíça, experiências-piloto em Produção Integrada (PI), onde 

se determinaram as exigências mínimas em relação a 16 indicadores de PI. Na Alemanha, a 

Universidade de Bonn desenvolve o diagnóstico biótico, com objetivo de avaliar a 

biodiversidade (MARZALL e ALMEIDA, 2000). 

Bellen (2002; 2006), apresentou na Tese de Doutoramento, por meio de 

levantamento feito entre pesquisadores e especialistas da área, diferentes ferramentas de 

avaliação da sustentabilidade, a fim de conhecer quais metodologias são utilizadas com mais 

frequência. O resultado preliminar obtido conduziu a diversas iniciativas relacionadas à 

temática da sustentabilidade e, entre todas as ferramentas observadas, 18 diferentes métodos 

foram selecionados. Destas ferramentas, já na fase subsequente da pesquisa, selecionaram-se 

três metodologias, apontadas como mais relevantes na mensuração da sustentabilidade. 

Destaca-se o método do Ecological Footprint Method (Pegada Ecológica), o Dashboard of 

Sustainability (Painel de Sustentabilidade) e o Barometer of sustainability (Barômetro da 

Sustentabilidade). 

Apresenta-se no quadro a seguir, uma síntese de algumas características gerais e 

importantes que definem cada uma das ferramentas destacadas anteriormente: 
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Categoria de                  Ecological                     Dashboard of                  Barometer of 

Análise                          footprint method           sustainability                   sustainability  

 

Escopo                          Ecológico                      Ecológico                       Ecológico 

                                                                             Social                              Social 

                                                                             Econômico 

                                                                             Institucional 

 

Esfera                          Global                              Continental                      Global 

                                     Continental                      Nacional                          Continental 

                                     Nacional                          Regional                          Nacional 

                                     Regional                          Local                                Regional 

                                     Local                               Organizacional                 Local 

                                     Organizacional 

                                     Individual 

Dados 

Tipologia                      Quantitativo                    Quantitativo                   Quantitativo     
Fonte: BELLEN, 2006 – adaptado pelo autor. 

 

Quadro 4 – Características principais dos métodos selecionados 

 

Vale destacar, de acordo com Carvalho e Barcellos (2010), a importância do modelo 

PER (Pressão-Estado-Resposta), formulado pelo Statistics Canada e posteriormente adotado 

pela OECD (Organização Econômica para o Desenvolvimento e Cooperação), que 

regularmente publica seus indicadores nesse formato. Os indicadores ambientais 

desenvolvidos pelo modelo PER buscam responder a três questões básicas: o que está 

acontecendo com o ambiente? (Estado), por que isso ocorre? (Pressão) e o que a sociedade faz 

a respeito (Resposta). Os autores destacam que este modelo foi concebido originalmente para 

tratar de indicadores ambientais, que deixam em muitos casos, de ser adaptável para 

indicadores de Desenvolvimento Sustentável, onde a complexidade é maior e envolve outras 

dimensões, como nesta pesquisa. 

Apesar da importância dos principais métodos apresentados, estes apresentam 

algumas deficiências em relação àquilo que se propõem no presente estudo relacionado 

principalmente no enfoque das dimensões avaliadas em cada método. O Ecological Footprint 

method (Pegada Ecológica), o Barometer of sustainability (Barômetro da Sustentabilidade) e 

o PER, detêm o foco principal na mensuração da sustentabilidade ambiental. Já o Dashboard 

of Sustainability (Painel de Sustentabilidade), mesmo que envolva as quatro dimensões de 

sustentabilidade propostas neste trabalho, tem seu foco voltado para avaliar a sustentabilidade 

de países e entre estes, não se apresenta como ferramenta importante para análise da 

sustentabilidade local como neste caso. 
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Assim, opta-se em adaptar uma metodologia para a construção de Indicadores de 

Sustentabilidade na área estudada, voltados para a análise da sustentabilidade da agricultura 

familiar, fundamentada em Moura (2002), que faz um estudo para identificar indicadores e 

avaliar a sustentabilidade em sistemas de produção de fumo implementados por agricultores 

familiares no município de Agudos, Rio Grande do Sul. O autor enfatiza o uso de recursos 

locais, facilidade de obtenção e interpretação dos indicadores por todos os agentes envolvidos 

nos processos de desenvolvimento local e o uso de cálculos simplificados, através da 

estatística básica na elaboração desses indicadores e de índices a partir dos parâmetros 

originais coletados junto ao público-alvo.  

 

4.8 MENSURAÇÃO E CÁLCULO DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

O Desenvolvimento Sustentável, por envolver uma diversidade de aspectos, cria uma 

variedade de divergências conceituais e metodológicas quanto à mensuração e avaliação de 

Indicadores de Sustentabilidade, sendo muitos os instrumentos propostos, cada qual com seu 

nível de complexidade numérica adotado. 

Para efetuar o cálculo dos Indicadores de Sustentabilidade nas respectivas dimensões 

(social; econômica; ambiental e institucional), proposto nesta pesquisa, a fim de avaliar a 

sustentabilidade na agricultura familiar, procedeu-se em cinco etapas: a) inicialmente 

calculou-se os Indicadores de Sustentabilidade (IS) para cada uma das dimensões propostas e 

em cada uma das diferentes formas de organização produtivas; b) na sequência, calculou-se o 

Índice de Sustentabilidade Individual (ISI) para cada propriedade pesquisada; c) 

posteriormente, fez-se o cálculo do Índice de Sustentabilidade Específico (ISE), para cada 

forma de organização produtiva e sua respectiva dimensão; d) a seguir, fez-se o cálculo do 

Índice de Sustentabilidade Geral Específico (ISGE) no qual se envolveu todas as formas de 

organização produtiva em cada dimensão; e, e) por último, fez-se o cálculo do Índice de 

Sustentabilidade Total (ISTO), envolvendo todas as dimensões. 

Para realizar o cálculo dos Indicadores de Sustentabilidade (IS), bem como para o 

cálculo do Índice de Sustentabilidade Individual (ISI) para cada dimensão, nas suas diferentes 

formas de organização produtivas, utilizou-se a fórmula proposta por Rabelo e Lima (2012, p. 

406), apresentada na sequência: 
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Sendo: 

Iw = Indicadores que comporão o Índice de Sustentabilidade: econômico, social, 

ambiental e institucional. 

Eij = escore do i-ésimo indicador do Iw obtido no j-ésimo questionário. 

Emaxi = escore máximo da i-ésimo indicador do Iw. 

i = 1,...,m, número de indicadores. 

j = 1,...,n, número de questionários aplicados. 

w = 1,...8, número de indicadores que comporão o Índice de Sustentabilidade. 

De acordo com os autores, quanto mais próximo de 1 o valor do Indicador (Iw), 

melhor o desempenho do objeto de estudo, comunidade ou atividade econômica no aspecto 

em questão. Salientam que esse procedimento atribui importância igual a todos os indicadores 

dentro da mesma dimensão. 

Já para o cálculo dos Índices de Sustentabilidade (ISE; ISGE E ISTO), utilizou-se a 

seguinte fórmula, proposta pelos mesmos autores (pg.408): 

 

 

 

Sendo: 

IS = Índice de Sustentabilidade. 

Iw = Valor do w-ésimo indicador; w = 1,...,k 

Vale lembrar que foram atribuídos pesos iguais a cada dimensão analisada. 

 

4.9 A SELEÇÃO DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE ADEQUADOS À 

ANÁLISE LOCAL 

 

Rabelo e Lima (2012, p. 401), afirmam que dada a dinamicidade que envolve os 

Indicadores de Sustentabilidade, estes variam de acordo com a natureza do objeto de estudo, 

embora existam diversas sugestões de indicadores que contemplem as dimensões da 
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sustentabilidade (social, econômica, ambiental e institucional), não é possível adotá-las sem 

que estejam contextualizadas na análise a ser realizada. Defendem ainda que não existem 

Indicadores de Sustentabilidade definitivos, o que justifica, de certo modo, os diversos 

sistemas de indicadores existentes e uma necessidade constante de estudos que envolve essa 

temática. A seleção dos indicadores para o estudo em questão atrelam-se aos objetivos e ao 

problema da pesquisa, a fim de contribuir para a resposta daquilo que se busca. Ainda, 

responder e atender aos objetivos da investigação, para a análise dos recursos locais. 

Nesse sentido, a partir da pesquisa de campo feita junto aos agricultores familiares 

envolvidos na área de pesquisa, buscou-se subsídios necessários e suficientes para calcular os 

Indicadores de Sustentabilidade propostos, os quais foram determinados e escolhidos a partir 

de uma avaliação, visita predeterminada junto aos agricultores, com a finalidade de selecionar 

os indicadores mais adequados, que estivessem mais próximos da realidade daquilo que se 

decidiu avaliar.  

Por isso a necessidade de clareza nos conceitos apresentados de Desenvolvimento 

Sustentável e sustentabilidade, bem como no recorte feito na área de estudo, para viabilizar a 

apresentação dos Indicadores de Sustentabilidade selecionados, ou seja, para definir com 

propriedade, o que e como medir; e o que se espera dessa medida. 

 

4.10 A OPERACIONALIZAÇÃO DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

Os indicadores selecionados para avaliação da sustentabilidade da agricultura 

familiar são divididos em quatro dimensões: social, econômica, ambiental e institucional. 

Optou-se em selecionar oito indicadores de sustentabilidade para cada dimensão, num total  

de trinta e dois indicadores nas quatro dimensões. Julgou-se ser esta uma quantidade 

representativa de indicadores para cada dimensão, a fim de atingir um grau de 

representatividade condizente com a área estudada. De acordo com Moura (2002), é preciso 

levar em consideração alguns itens importantes na descrição de cada indicador selecionado: 

Nome do indicador – representa a pertinência que reflete o atual estado em que se 

encontra a área em análise e deve ser medido por meio da agregação dos vários parâmetros 

definidos para representá-lo. 

Dimensão – define em qual dimensão o indicador apresenta maior relação. 

Parâmetro – corresponde a uma grandeza quantitativa ou qualitativa que se 

considera relevante para compor o cálculo do indicador, coletado junto aos agentes e atores 

representativos na pesquisa de campo. A opção foi por não seguir um padrão fixo de 
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parâmetros para cada indicador, pois isso prejudicaria o resultado dos cálculos em alguns 

indicadores que exigem uma representatividade maior de parâmetros para sua definição. 

Escores – para cada parâmetro se definiu no mínimo duas e no máximo cinco 

variáveis, onde se atribuiu escores de representatividade para cada uma delas. No caso de 

parâmetros com apenas duas variáveis os escores ficaram entre zero (0) e um (1), enquanto 

que nos parâmetros compostos por cinco variáveis os escores ficaram entre zero (0) a 0,4 (0; 

0,1; 0,2; 0,3 e 0,4). Para os Indicadores de Sustentabilidade (IS), que apresentam mais que um 

parâmetro na sua composição,  somaram-se os escores e feito a respectiva média para compor 

o resultado final do escore utilizado para o cálculo do Indicador (ver Apêndice “C”). Já para 

fins de cálculo na aplicação da fórmula o escore um (1) equivale a 0,4, definido como o maior 

escore atribuído às variáveis. 

Metodologia – descreve o instrumental utilizado na coleta e tratamento dos dados, 

tais como médias aritméticas simples, ponderadas, percentuais, frequência, pesos e escalas 

(escores) atribuídos a cada parâmetro, utilizados para o cálculo dos indicadores. 

Origem das informações – descreve a fonte original dos dados levantados. 

Relação entre e com outros indicadores – descreve a relação intra-dimensional 

(dentro da própria dimensão), e a relação inter-dimensional (entre as dimensões) entre os 

Indicadores de Sustentabilidade selecionados.  

É importante ressaltar que, por envolver uma análise de uma microbacia (o que 

permite uma análise mais profunda), o conjunto de indicadores em foco, formou-se a partir de 

dados primários, obtidos diretamente pelo próprio pesquisador, junto aos agricultores 

familiares residentes nessa microbacia, bem como junto a órgãos representativos desse setor 

de atividades.  

Nesse sentido, de acordo com as quatro dimensões abordadas nessa pesquisa, 

apresenta-se para cada uma delas, os oito indicadores julgados como sendo representativos 

para a análise da sustentabilidade da agricultura familiar na microbacia do Rio Jacaré.  

Dimensão econômica: conforme IBGE (2010) trata do desempenho/eficiência dos 

processos produtivos, na geração de renda, no consumo, orientadas a uma reprodução 

econômica da agricultura familiar em médio/longo prazo. Como principais indicadores 

relacionados a essa dimensão têm-se: Produtividade da Terra; Capacidade de Investimentos 

na Propriedade; Nível/Grau de Endividamento; Diversificação da Produção; Diversificação 

de Mercados Compradores; Autonomia Estrutural; Atividades Complementares à Renda; e 

Segurança na Propriedade.   
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Dimensão ambiental: de acordo com IBGE (2010), diz respeito ao uso dos recursos 

naturais e à degradação ambiental. Tem como objetivo a preservação e conservação do meio 

ambiente. Os indicadores selecionados, e analisados são: Uso da Terra; Manutenção e 

Renovabilidade da Capacidade de Produção do Solo; Biodiversidade; Qualidade da Água 

Doce; Áreas Costeiras; Práticas Conservacionistas ao Longo da Microbacia; Proteção do 

Solo; e Práticas Conservacionistas.  

Dimensão social: conforme IBGE (2010) corresponde, especialmente, aos objetivos 

ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça social. 

Como principais indicadores selecionados e analisados nesta dimensão, têm-se: Acesso à 

Saúde; Acesso a Bens e Serviços; Acesso ao Lazer; Acesso à Educação; Habitação/Moradia; 

Qualidade de Vida; Pessoas Residentes; e Visão de Futuro do Agricultor.  

Dimensão institucional: de acordo com IBGE (2010), diz respeito à orientação e 

assistência recebida pelos agricultores familiares por meio de órgãos públicos (EMATER; 

SEAB; SECRETARIA DA AGRICULTURA; PREFEITURA MUNICIPAL), cooperativas 

agrícolas e de crédito, Associações de Moradores, sindicatos, visando mudanças necessárias 

para uma efetiva execução da sustentabilidade de suas propriedades. Os principais indicadores 

selecionados e desenvolvidos nessa dimensão são: Participação em Cooperativas; 

Participação em Associações; Comitê Gestor de Microbacia; Assistência Técnica e Extensão 

Rural; Conselho Municipal de Meio Ambiente; Gastos Públicos para Proteção Ambiental; 

Tecnologias de Gestão e de Informação; e Políticas Públicas (anos 2000). 

Na figura a seguir, demonstram-se as quatro dimensões que compõem a estrutura de 

análise, juntamente com seus indicadores selecionados para calcular e avaliar a 

sustentabilidade da agricultura familiar na área de estudo. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Figura 3 – Dimensões e indicadores selecionados 

 

Ressalta-se que a maneira como os dados foram coletados relativos a cada parâmetro 

conforme indicadores selecionados e apresentados na figura acima, segundo suas respectivas 

dimensões, e os escores atribuídos a cada parâmetro, tendo como finalidade o cálculo desses 

indicadores, encontram-se no Apêndice (“A”), no respectivo questionário utilizado como 

ferramenta de coleta de dados primários junto aos agricultores familiares pesquisados. 

Os escores foram atribuídos de forma arbitrária às variáveis que compõem cada 

parâmetro para calcular os Indicadores de Sustentabilidade. Nos indicadores onde se  têm 

mais que um parâmetro para efetuar o cálculo, somou-se os escores atribuídos em cada 

variável na pesquisa de campo e fez-se a média simples para obter-se o escore final desses 

indicadores. No caso dos escores atribuiu-se o maior valor para situações mais sustentáveis e 

o menor valor para situações menos sustentáveis. Foram consideradas também situações 

intermediárias.  
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4.11 ANÁLISE DO GRAU DE SUSTENTABILIDADE 

 

Por meio dos Indicadores de Sustentabilidade (IS) e/ou do Índice de Sustentabilidade 

Individual (ISI), de cada dimensão analisada nas diferentes formas de organização produtivas 

chega-se ao Índice de Sustentabilidade Específico (ISE), que segundo Rabelo e Lima (2012, 

p. 408), tem como principal função permitir o conhecimento do grau de sustentabilidade no 

qual se encontra aquilo que se avalia. Esse índice tem a particularidade de indicar em quais 

dimensões analisadas por meio dos indicadores deverão ser tomadas ações para melhorar o 

seu grau ou continuar no ritmo de sustentabilidade que se busca na análise. 

Os mesmos autores salientam que a construção de índices nada mais é do que 

transformar o valor dos Indicadores de Sustentabilidade num quantum que varia entre 0 e 1, 

de forma que o valor 1 significa a melhor condição de sustentabilidade alcançada, enquanto o 

valor 0, significa o desempenho mais desfavorável, sustentabilidade não alcançada. 

Apresenta-se, na sequência, os graus de sustentabilidade que serão atingidos de 

acordo com os cálculos dos indicadores que envolvem as diferentes dimensões analisadas 

(social, econômica, ambiental e institucional) nessa pesquisa, a fim de medir a 

sustentabilidade da agricultura familiar na área estudada. 

 

Nível de sustentabilidade Legenda Intervalo 

Sustentabilidade excelente VERDE 1 ≤ IS ≤ 0,800 

Sustentabilidade boa AZUL 0,799 ≤ IS ≤ 0,650 

Sustentabilidade média AMARELO 0,649 ≤ IS ≤ 0,500 

Sustentabilidade ruim ROSA 0,499 ≤ IS ≤ 0,300 

Sustentabilidade crítica VERMELHO 0,299 ≤ IS ≤ 0,000 

Fonte: Rabelo e Lima (2012) – adaptado do PNUD (1998) e pelo autor. 

 

Quadro 5 – Níveis de sustentabilidade, legenda e respectivos intervalos 

 

A condição de se utilizar as respectivas cores nas escalas de sustentabilidade serve 

apenas como fim didático na análise, pois permite uma melhor visualização do contexto dos 

Indicadores de Sustentabilidade analisados, a fim de tornar o resultado o mais claro possível 

para os tomadores de decisões. 

Explicados os procedimentos metodológicos adotados nesta pesquisa, parte-se para o 

quinto capítulo, onde se faz  uma caracterização histórica da Região Sudoeste do Estado do 

Paraná centrada, principalmente, no Município de Francisco Beltrão. Contudo, o foco 
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principal volta-se para a microbacia do Rio Jacaré, fonte de pesquisa desta Tese, para a qual 

se apresenta uma análise das suas especificidades, que envolvem dados quantitativos e 

qualitativos relacionados ao  contexto.  

 

 

 



5 ASPECTOS GERAIS SOBRE A REGIÃO SUDOESTE DO PARANÁ COM 

DESTAQUE AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E A MICROBACIA DO 

RIO JACARÉ 
 

A mesorregião Sudoeste do Paraná responde por uma área de 11.651 km2, 5,85% da 

área total do Estado. Conforme a classificação do IBGE1 – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – ela é integrada por três microrregiões, Capanema, Francisco Beltrão e Pato 

Branco, distribuídos pelas três microrregiões estão um total de 372 municípios. Francisco 

Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos aparecem – dentre os municípios que conformam a 

referida região – como polos regionais e apresentam comparativamente aos demais, maior 

número populacional3, maior nível de urbanização e maior índice de atividade econômica. 

No que diz respeito à localização, o sudoeste está entre a margem esquerda do Rio 

Iguaçu e do oeste catarinense. Ao leste, faz divisa com os Campos de Palmas e a oeste se 

estende até a fronteira com a Argentina. 

A população residente no sudoeste paranaense, conforme divulgado pelo censo 

demográfico de 2010 era, naquele momento de 500.431 habitantes, um pouco menos de 5% 

do total paranaense. Para uma melhor apreensão do que tal número significa, segue na tabela 

abaixo a distribuição por município. 

Como é possível verificar pela análise da tabela a seguir, a população urbana é 

predominante, ainda a participação da população rural se mostre significativa. Tal afirmativa 

se fortalece quando se estabelece um comparativo entre a região e o Estado, pois se neste 

último a participação da população rural no total é de 14,67%, na região em questão ela chega 

a 30,12%. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Os critérios de classificação das regiões do IBGE remontam a 1990. 
2 Microrregião de Capanema: Ampere, Bela vista da Caroba, Capanema, Planalto, Pranchita, Pérola do Oeste, 

Realeza, Santa Isabel do Oeste. Microrregião de Francisco Beltrão: Barracão, Boa Esperança do Iguaçú, 

Bom Jesus do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco 

Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pinhal de São 

Bento, Renascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santo Antonio do Sudoeste, São Jorge do Oeste, Verê. 

Microrregião de Pato Branco: Bom sucesso do Sul, Chopinzinho, Coronel Vivida, Itapejara do Oeste, 

Mariópolis, Pato Branco, Saudade do Iguaçu, Sulina, São João, Vitorino. 
3 Dos três municípios mencionados, Francisco Beltrão é o que possui maior volume populacional, próximo à 

80.000 habitantes, seguido por Pato Branco, perpassando os 70.000 habitantes,e Dois Vizinhos, que apresenta 

números próximos a 40.000 habitantes. 
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Tabela 1 – População residente, urbana, rural e total, em números absolutos, com indicação da participação 

percentual, segundo os municípios do Sudoeste Paranaense – 2010 

 

    % no Total 

Municípios Urbana Rural Total Urbana Rural 

Ampere 13.257 4.051 17.308 76,59 23,41 

Barracão 7.008 2.727 9.735 71,99 28,01 

Bela Vista da Caroba 1.038 2.901 3.939 26,35 73,65 

Boa Esperança do Iguaçu 953 1.811 2.764 34,48 65,52 

Bom Jesus do Sul 933 2.863 3.796 24,58 75,42 

Bom Sucesso 5.337 1.231 6.568 81,26 18,74 

Capanema 11.150 7.376 18.526 60,19 39,81 

Chopinzinho 12.508 7.171 19.679 63,56 36,44 

Coronel Vivida 15.432 6.305 21.737 70,99 29,01 

Cruzeiro do Iguaçu 2.623 1.655 4.278 61,31 38,69 

Dois Vizinhos 28.115 8.083 36.198 77,67 22,33 

Enéas Marques 2.126 3.975 6.101 34,85 65,15 

Flor da Serra 1.644 3.081 4.725 34,79 65,21 

Francisco Beltrão 67.456 11.501 78.957 85,43 14,57 

Itapejara do Oeste 6.988 3.544 10.532 66,35 33,65 

Manfrinópolis 652 2.475 3.127 20,85 79,15 

Mariópolis 4.469 1.799 6.268 71,30 28,70 

Marmeleiro 8.835 5.074 13.909 63,52 36,48 

Nova Esp. do Sudoeste 1.753 3.357 5.110 34,31 65,69 

Nova Prata do Iguaçú 6.067 4.310 10.377 58,47 41,53 

Pato Branco 68.093 4.280 72.373 94,09 5,91 

Pérola do Oeste 3.190 3.574 6.764 47,16 52,84 

Pinhal do São Bento 1.166 1.459 2.625 44,42 55,58 

Planalto 6.068 7.586 13.654 44,44 55,56 

Pranchita 3.605 2.023 5.628 64,05 35,95 

Realeza 11.808 4.540 16.348 72,23 27,77 

Renascença 3.483 3.327 6.810 51,15 48,85 

Salgado Filho 2.252 2.151 4.403 51,15 48,85 

Salto do Lontra 7.429 6.242 13.671 54,34 45,66 

Sta Isabel do Oeste 7.427 5.707 13.134 56,55 43,45 

Sto. Antonio do Sudoeste 13.711 5.182 18.893 72,57 27,43 

São João 6.735 3.864 10.599 63,54 36,46 

São Jorge do Oeste 5.214 3.871 9.085 57,39 42,61 

Saudades do Iguaçú 2.503 2.525 5.028 49,78 50,22 

Sulina 1.390 2.004 3.394 40,95 59,05 

Verê 3.284 4.595 7.879 41,68 58,32 

Vitorino 3.981 2.528 6.509 61,16 38,84 

Sudoeste 349.683 150.748 500.431 69,88 30,12 

Paraná 8.912.692 1.531.834 10.444.526 85,33 14,67 

Fonte: elaborada pelo autor a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010, do IBGE. 

 

A população que conforma o sudoeste paranaense a partir especialmente da década 

de 1940, quando do processo de colonização, tem a matriz preponderante nos gaúchos e 

catarinenses, filhos e/ou netos de colonos alemães e italianos, que desde o final do século XIX 

haviam se dirigido para o sul, a fim de ocupar a região. Naquele momento, há que se destacar 

que havia a preocupação por parte do Estado Brasileiro em reforçar a propriedade territorial 
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por meio da ocupação, haja vista o manifesto interesse do Uruguai e da Argentina no referido 

território.  

Apesar do importante papel dos gaúchos e catarinenses na conformação do povo da 

região do sudoeste paranaense é preciso destacar que quando estes aqui chegaram se 

depararam já com a presença do caboclo – em sua maioria oriundo dos campos de Palmas e 

de Guarapuava. Em outros termos, a terra não estava vazia, ela já continha uma dada 

população, ainda que relativamente esparsa e que nela se agregava em função da sua 

desvinculação – devido a uma já existente pressão demográfica, conforme destaca Wachovicz 

(1987) – da atividade pecuária realizada nas grandes fazendas.  

Os caboclos trabalhavam nas fazendas na condição de peões. Com a pressão 

demográfica citada acima, a terra, mais especificamente a necessidade do trabalho com o gado 

se mostrou insuficiente na absorção da totalidade da população cabocla oriunda do aumento 

demográfico. Foi nesse sentido, que o processo de migração se mostrou necessário. Portanto, 

a migração do caboclo dos campos de Palmas e da região de Guarapuava para o sudoeste do 

Paraná evidencia necessariamente a busca pela reprodução material. Dessa forma, 

considerando o anteriormente mencionado, há que se dizer que excetuando os índios, os 

caboclos foram realmente os primeiros ocupantes da região.  

Quanto à base econômico-produtiva, há que se dizer antes de tudo que ela espelha a 

condição relativamente recente do processo de colonização regional, que se efetivou somente 

a partir da década de 1940, cuja efetiva legalização das terras só ocorreu a partir dos anos de 

19604. Sendo assim, o desenvolvimento da base produtiva ganha corpo a partir especialmente 

desse período e esteve voltada desde então especialmente para a agropecuária, o que se 

verifica inclusive pela expressiva presença de várias cooperativas agropecuárias e 

agroindustriais, bem como pela presença de grandes agroindústrias – especialmente 

processadoras de alimentos, como é o caso da BR Foods, que por meio do sistema de 

produção integrada obtém a sua matéria prima da região. 

Uma informação interessante a se considerar é que ainda que a característica da 

atividade econômica regional esteja atualmente assentada preponderantemente na 

agropecuária – especialmente criação de aves e suínos – até a década de 1970 havia uma 

maior participação na produção regional das lavouras de subsistência, como a do arroz e a do 

feijão, além evidentemente da criação de animais, cujo fim principal era o auto-consumo. 

                                                           
4 O Sudoeste do Paraná ainda tem áreas de terra nas quais os agricultores produzem sem efetivamente possuírem 

o título, portanto, a propriedade efetiva da terra. 
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Atualmente, no que diz respeito efetivamente ao cultivo da terra, este tem se voltado 

predominantemente para o milho e para5 a criação de aves6 e de suínos, bem como para a 

atividade leiteira. A produção de aves regional tem se destacado no cenário nacional com um 

especial dinamismo, o que se deve a pelo menos dois fatores, quais sejam, em função da 

maneira como se caracteriza a estrutura fundiária, assentada na pequena propriedade – o que 

corrobora para a integração vertical com as agroindústrias; devido ao cultivo da soja e do 

milho, este último principalmente, empregado na produção de ração.  

Para além dos pontos citados, não se pode desconsiderar que a importância das 

atividades agropecuárias na região está necessariamente atrelada ao processo de divisão do 

trabalho que é imanente ao modo de produção capitalista e que pela lógica que o rege se 

utiliza das condições econômico-sociais e políticas que lhes são propícias em cada espaço. 

Para apreender os pontos essenciais que tornaram o Sudoeste do Paraná uma região 

de destaque na produção agropecuária é necessário antes de tudo compreender o seu processo 

de colonização, já que foi por meio dele que se conformou a base da sua estrutura fundiária 

atual, onde a predominância está na pequena propriedade agrícola de base familiar, a 

usualmente chamada agricultura familiar.  

Por outro lado, apesar da estrutura fundiária e econômica atual que marcam a região, 

observa-se que ela está essencialmente atrelada à lógica econômica vigente em nível mundial 

e em função dela vive um constante processo de transformação.  

Dado o exposto é importante que se desenvolva mais amplamente o entendimento do 

processo de colonização que delineou a estrutura fundiária do sudoeste do Paraná, pois apesar 

das modificações sofridas, segue preponderantemente pautada na pequena propriedade de 

base familiar.  

 

5.1 COLONIZAÇÃO E ESTRUTRA FUNDIÁRIA DO SUDOESTE PARANAENSE 

 

Parte dos estudos que versam sobre o processo de colonização do Sudoeste do Paraná 

menciona que a migração gaúcha foi determinada pelo fato do volume de terras existentes no 

                                                           
5 No que tange ao crescimento da produção da soja no sudoeste do Paraná, há que se destacar que este 

acompanha a trajetória da modernização da agricultura no território nacional, a partir da chamada revolução 

verde. No entanto, há que se destacar que a referida modernização acontece de forma bastante específica no 

caso do sudoeste do Paraná, conforme destaca Santos (2006), combinando mudanças e permanências. 
6 A integração praticada na criação de aves e de porcos na região sudoeste do Paraná acontece de forma 

predominante entre pequenos produtores de um lado, e a empresa Sadia de outro (hoje BRF). Esses dados são 

perceptíveis no Censo Agropecuário de 2006, especialmente no que tange ao percentual de estabelecimentos 

envolvidos no processo de integração, mais de 50% do total. 
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Rio Grande do Sul ser insuficiente para absorver o crescimento natural da população que 

vivia do trabalho na terra.  

Tal afirmativa é feita por autores como Balhana, Machado e Westphalen (1969, p. 

218), bem como por Wachowicz (1988), dentre outros. Esta não é, no entanto a perspectiva de 

Abramovay (1981, p. 47-8), que inclusive a critica por considerá-la dentre outros pontos 

como uma visão unilateral do processo migratório. É nesse sentido que ele ressalta: “a 

migração não pode ser reduzida ao movimento autofágico do minifúndio: na realidade, ele é 

antes de tudo devorado pelo seu contrário, o latifúndio”. 

A evidenciação feita por Abramovay (1981, p. 64) no que diz respeito ao caráter 

integrador dos dois movimentos – minifúndio versus latifúndio – mostra-se essencial na 

medida em que para além de marcar a historicidade da referida migração numa perspectiva 

histórica e como tal, condicionada ao próprio desenvolvimento do modelo de produção 

vigente, faz saltar à vista que ela “não é apenas uma fuga, ela é antes de tudo uma busca7”. 

Em outros termos, o migrante procura necessariamente a recomposição da “condição social” 

perdida para que a partir daí possa, inclusive ampliá-la. 

Para tratar rapidamente desta questão, far-se-á aqui referência especialmente à 

pesquisa desenvolvida por Padis (1981), bem como à desenvolvida pela CODESUL – 

Comissão para o Desenvolvimento do Sul do País – que data de 1978. Em ambas (PADIS, 

1981, p. 155), (CODESUL, 1978, p. 78), há a forte ênfase no fato de que a transformação da 

terra em pastagens e o desenvolvimento da agricultura capitalista exerceram forte pressão na 

absorção das pequenas e médias propriedades por parte dos latifúndios8.  

O resultado líquido do movimento foi, segundo as palavras de Padis (1981, p. 153) 

uma “centrifugação populacional” do campo para a cidade, o que por sua vez pode ser 

corroborado pelos dados dos censos de 1940 e 1950. De posse dos dados dos referidos censos 

Padis (1981, p. 153) destaca o seguinte: “houve naquele Estado uma taxa de crescimento da 

população urbana, da ordem de 5,6 por cento ao ano, enquanto na população rural a taxa de 

incremento não ia além de 0,9 por cento.” 

Essa população sobrante, por outro lado, não foi plenamente incorporada às 

atividades urbanas, pois neste mesmo período – dos anos 1940 a meados da década seguinte – 

a indústria gaúcha seguia pressionada pelo desenvolvimento da indústria em nível nacional. 

Nas palavras de Padis (1981, p. 155), a situação da indústria gaúcha “fora criada pela maior 

                                                           
7 Abramovay (1981, p. 64). 
8 Para maiores detalhes ver a obra de Padis (1981) – “Formação de uma Economia Periférica: o caso do Paraná”, 

constante na Bibliografia.  
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integração no mercado nacional, através de uma melhor rede de transportes e principalmente 

devido ao rápido desenvolvimento da indústria paulista que se verificou nos anos cinquenta,” 

ou seja, a indústria paulista agora era concorrente da gaúcha tanto no mercado doméstico 

(gaúcho) quanto no nacional. 

Outro ponto, não considerado por Padis, mas mencionado no estudo da Codesul 

(1978, p. 79-80) foi a “deterioração das condições econômicas” e a “subordinação do 

trabalho” do pequeno produtor de vinho ao capital, especialmente daqueles que se 

localizavam nas “regiões de colonização estrangeira9” do Rio Grande do Sul. Ainda em 

conformidade com o mencionado estudo, o que “individualizava a área colonial antiga era a 

produção da uva e principalmente o vinho”, apesar de ser a policultura uma característica 

presente.  

A partir da década de 1920 a indústria do vinho se instalou de forma capitalista no 

Rio Grande do Sul e ao final desta, “restrições econômicas e de legislação10” fixadas por 

órgãos estaduais acabaram por encaminhar o processo de subordinação do pequeno produtor 

ao capital. Tal subordinação se fez num contexto bastante específico, a partir do qual “a 

sociedade passou a exigir o vinho produzido em condições técnicas que poucos camponeses 

puderam realizar” (CODESUL, 1978, p. 82).  

Ao já mencionado se deve ainda agregar que “o processo de industrialização e 

urbanização se acentuou no RS, após a década de 1930 e a procura de terras com fins 

produtivos ou especulativos, talvez, tenha sido provocado pela valorização do preço da terra”. 

É, portanto, numa situação de evidente redução da renda do pequeno produtor agrícola e da 

impossibilidade de ampliar as suas terras, a fim de expandir seus recursos, que “a migração 

para a ‘terra nova’ do Paraná permitiu que os camponeses se reproduzissem socialmente” 

(CODESUL, 1978, p. 84). Assim, não há como deixar de mencionar, conforme destaca 

Barrinha (2011, p. 175) 

 

[...] o deslocamento que se faz do Rio Grande do Sul para o Paraná ocorre permeado 

por um duplo processo que é ao mesmo tempo complementar e contraditório. Por 

um lado, o desenvolvimento capitalista no Rio Grande do Sul leva a um aumento da 

utilização da terra sob a forma capitalista e da subordinação camponesa ao capital, e 

que contribuiu para incitar a migração. Por outro, é justamente a “insuficiência de 

utilização capitalista da terra” no Paraná que permite a eles a possibilidade de 

reconstituir-se socialmente sob a condição perdida no Estado de origem.  

 

                                                           
9 Região do Vale do Rio dos Sinos. Diversos municípios compõem a região, dentre os quais se destacam Novo 

Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, etc. 
10 De acordo com o estudo da Codesul (1978, p. 82), o Instituto Rio Grandense do Vinho e posteriormente a 

Secretaria da Agricultura fixaram restrições de ordem econômica e legislacionais (os preços da uva foram 

fixados pelo Estado desde 1939). 
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Nas palavras de Abramovay (1981, p. 48), “num país em que existem terras livres, o 

processo de expropriação do campesinato não conduz necessariamente à proletarização: o 

pequeno agricultor pode tentar a reprodução social dele através da ocupação de terras 

disponíveis”. Evidencia-se assim a situação que era característica do sudoeste Paranaense na 

primeira metade do século XX, daí a possibilidade da absorção dos fluxos migratórios 

advindos do extremo sul do país. 

Para fechar a questão da corrente migratória gaúcha que se dirigiu para a região 

sudoeste paranaense, fica aqui sintetizado que no quadro exposto estão, portanto, conjugadas: 

as dificuldades enfrentadas pelos camponeses das regiões de colonização antiga do Rio 

Grande do Sul; as dificuldades enfrentadas pelos demais camponeses do conjunto do Estado, 

resultantes do enfrentamento latifúndio versus minifúndio; as dificuldades enfrentadas pela 

indústria gaúcha.  

De tal conjugação, tem-se por resultado, como destaca Padis (1981, p. 168), que 

desde os anos 1950 a situação no Rio Grande do Sul era tal que “praticamente de todo o 

Estado famílias inteiras se deslocavam em direção do Oeste Catarinense e do Sudoeste 

Paranaense e levam consigo todos os pertences – que no mais das vezes não eram muitos – os 

seus hábitos e costumes.” 

A população que executou a marcha migratória o fez na maioria das vezes com 

pouco recurso financeiro. No caso do transporte até a região de destino, ocorria pela utilização 

do dinheiro resultante da venda das terras no Estado de origem. Já a aquisição da nova terra 

no Estado de destino – Paraná – não implicava na maioria das vezes em custo financeiro para 

o indivíduo, na medida em que ele, o colono, obtinha a terra diretamente do órgão federal 

responsável pelo processo de colonização da região sudoeste do Paraná.  

Preocupado com a área de fronteira com a Argentina, teve-se nessa época a iniciativa 

de estabelecer uma colônia agrícola na região. Em 1943 foi criada oficialmente a Colônia 

Agrícola Nacional General Osório (CANGO), com o objetivo de ocupar o sudoeste 

paranaense. Essa medida atraiu colonos do sul à região. A Cango, assentava famílias de 

agricultores dando-lhes terra, ferramentas, sementes, orientação técnica, educação e 

assistência médica. A então Vila Marrecas (hoje Francisco Beltrão) recebeu médicos, 

dentistas, professores, topógrafos, agrônomos, mecânicos, carpinteiros, marceneiros, que 

contribuíam para o desenvolvimento do lugar e da região. 

Já em 1962, para resolver o problema da legalização das terras, com a entrega de 

títulos de propriedade aos colonos, o governo federal e estadual criou o Grupo Executivo para 

as Terras do Sudoeste do Paraná (GETSOP), com sede em Francisco Beltrão. Este viabilizou 
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a abertura de estradas, construção de escolas, incentivou o reflorestamento, entre outros 

benefícios. Já em janeiro de 1974 foi extinto, após cumprir suas metas pré-estabelecidas.  

Ainda a esse respeito há que se falar o seguinte, a gratuidade da terra era certa, desde 

que o demandante tivesse por objetivo a legalização da propriedade e, portanto, o uso 

permanente como fonte de exploração econômica. Caso o colono cumprisse tal prerrogativa, 

ele recebia em média 40 ha de terra, conforme destaca dentre outros Lazier (1997). 

Antes que se fale especificamente da estrutura fundiária atual, há que se observar 

ainda algo que explica muito da conformação social e cultural presente no Sudoeste do 

Paraná. Quando os gaúchos migraram para a região, não encontraram nela uma sociedade que 

pudesse ser classificada como razoavelmente constituída e, com características sociais, 

culturais, econômicas minimamente estabelecidas.  

Mas qual a implicação disso? A implicação está no próprio processo de assimilação 

do migrante à região que o recebe. No caso específico do sudoeste paranaense, como destaca 

Barrinha (2011, p. 179), foi a região de destino que “[...] incorporou o migrante e junto com 

ele a forma de organização social”. Na realidade, para se usar uma maior precisão, foi o 

migrante que incorporou o sudoeste e o fez “à sua imagem e semelhança”. Um rápido contato 

com o dia a dia da população da região permite, por sua vez, a verificação positiva de tal 

afirmativa. 

 

5.1.1 A Estrutura Fundiária 

 

O termo pequena propriedade é uma constante nas discussões realizadas pela 

Economia Agrícola. No entanto, apesar do uso comum, nem sempre ele aparece de forma 

clara nos estudos que se propõem a discuti-la como objeto central, ou que apenas a 

mencionam.  

No caso brasileiro, a caracterização da pequena, da média e da grande propriedade 

está normatizada pela lei número 8.629 de 25 de fevereiro de 1993. É esta a lei que 

regulamentou os dispositivos constitucionais relativos à Reforma Agrária, mencionada e 

prevista na constituição de 1988. De acordo com a mesma, a pequena propriedade somaria até 

04 módulos fiscais, a média apresentaria uma configuração superior a 04 e inferior a 15, e, por 

fim, a grande, seria necessariamente maior que 15.  

No caso do Sudoeste do Paraná, as propriedades com área superior a 500 ha 

correspondiam no censo agropecuário de 2006 a cerca de 7% da área total utilizada, enquanto 

as propriedades inferiores a 200 ha nela participam com cerca de 83%. Para se precisar um 
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pouco mais, essa característica regional da predominância da pequena propriedade em relação 

à grande, basta dizer que no mesmo censo apenas dez produtores do sudoeste paranaense 

possuíam estabelecimentos com áreas que iam de 1000 a menos de 2000 ha e dois possuíam 

estabelecimentos com área entre 2000 e 5000 ha.  

Isso mostra que o Sudoeste do Paraná possui uma estrutura fundiária bastante 

específica, que se delineou já a partir de sua ocupação efetiva, na medida em que os migrantes 

que ali chegaram receberam faixas de terra de 40 hectares em média, como já mencionado 

acima. Desde a efetiva legalização das terras ocorrida a partir de 1960, os censos 

agropecuários vem em cada nova edição confirmando o domínio da pequena propriedade, 

pautada em sua grande maioria no trabalho de origem familiar.  

Fica evidente, diante dos fatos, que a estrutura fundiária regional se desenhou 

influenciada por outros fatores além dos financeiros. Um em especial merece destaque pela 

singularidade que representa, qual seja, a característica topográfica. A topografia local tem 

como característica uma declividade que varia de 25 a 50%, conforme dados do IBGE. São 

nas áreas de menor declividade que se localizam especialmente as propriedades consideradas 

de grande porte para os padrões regionais, como se constata especialmente a partir dos dados 

trazidos pelo último censo agropecuário, que indica a presença das maiores propriedades em 

municípios como Renascença, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos. 

Portanto, particulariza a região sudoeste paranaense a pequena propriedade e o baixo 

número de estabelecimentos que podem ser considerados como médios e grandes, a partir da 

classificação adotada pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

Sob tais termos, de acordo com o censo agropecuário de 2006, apenas uma fração bastante 

reduzida, mais precisamente 0,9% dos estabelecimentos agropecuários do sudoeste 

paranaense poderia ser classificada como média ou grande. 

Esse predomínio da agricultura familiar na região foi determinante para a escolha da 

área a ser estudada na presente Tese, onde se escolheu de forma aleatória uma microbacia 

localizada no município de Francisco Beltrão, o qual será melhor caracterizado na sequência. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

 

O desenvolvimento de Francisco Beltrão se deu nos moldes da Região Sudoeste do 

Paraná, dos quais se tratou no item anterior. Devido a localização, liderança econômica, 

política e populacional na região, o município de Francisco Beltrão é denominado de 

“Coração do Sudoeste”. Inicialmente conhecido como “Vila Marrecas”, transformou-se em 
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cidade rapidamente, sem ter sido distrito, em dezembro de 1952 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO). 

O distrito de Francisco Beltrão existia desde 1940, porém localizava-se no interior 

onde, posteriormente, nasceu o município de Renasença. Pela Lei estadual 790, assinada pelo 

governador Bento Munhoz da Rocha Neto, em 14 de novembro de 1951, ocorreu a 

transformação do distrito de Francisco Beltrão em município. A sede estabeleceu-se em 

Marrecas. Já em 1954, Francisco Beltrão transformava-se em sede e Comarca. 

Impulsionado, principalmente, pela extração da madeira e pela agricultura, o 

desenvolvimento era grande, embora, a disputa pelas terras entre posseiros e as companhias 

colonizadoras brecou de certa forma esse desenvolvimento, que fez emergir a histórica 

Revolta dos Posseiros que abrangeu quase que totalmente a Região Sudoeste. Mas seu ponto 

culminante se deu em Francisco Beltrão, pois era ali que estavam instaladas as sedes das 

Companhias de terra Citla e a Comercial. Em 10 de outubro de 1957 os posseiros tomaram a 

cidade, expulsaram as Companhias Colonizadoras com todos os seus funcionários 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO). 

Apesar da solidificação de ocupação do município ocorrer apenas a partir da década 

de 1950, o governo federal na época presidido por Getúlio Vargas, já em meados da década 

de 1930, havia dado início a uma política de ocupação de vastos espaços vazios no território 

brasileiro, onde se incluía o Estado do Paraná, com a chamada “Marcha para o Oeste” 

(MONDARDO, 2009). 

Foi a partir da legalização das terras (GETSOP, 1962), que se vislumbrou o futuro do 

município, calcado principalmente no setor agropecuário. O agricultor agora é o proprietário, 

e como tal, passou a administrar sua propriedade. Surgem já nessa época (final de 1960, início 

de 1970), as melhorias nos meios de transporte e de comunicação, o que levou esses 

agricultores a ter contatos mais frequentes, apesar de lentos, com novas técnicas de produção, 

que deram início ao processo de modernização com uso de máquinas, equipamentos, 

atingindo uma boa parte da população rural do município (SILVA, 2010).  

Até então, a utilização das terras nas propriedades rurais no município de Francisco 

Beltrão, de acordo com Abramovay (1981), eram divididas em três partes: a lavoura, a 

pastagem e a capoeira. A lavoura se comportava de acordo com a demanda do mercado, que 

absorvia parte da produção e, de braços disponíveis para o trabalho, que originou, 

fundamentalmente, a policultura com destaque para o plantio de milho, feijão, trigo, entre 

outros, voltados mais para subsistência, bem como, a mandioca, o arroz, a batata, os legumes, 

hortaliças, o amendoim. 
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Quanto à pastagem, essa dispunha de área pequena apenas para garantir o alimento 

do rebanho, constituído geralmente pela junta dos bois, uma ou algumas vacas e algum 

bezerro que eram guardados para o consumo da carne. A capoeira servia como reserva (terra 

em pouso, ou descanso), para uso futuro. Apesar de todos os contratempos, Francisco Beltrão 

desenvolveu-se rapidamente em relação aos demais municípios da região em número 

populacional e industrial. 

Dada a estrutura fundiária do município, onde impera a pequena propriedade e 

praticamente inexistem os latifúndios, primeiramente as terras eram utilizadas sem 

mecanização. As ferramentas utilizadas eram o arado puxado pelos bois, uma máquina 

simples de plantio manual, enxada e/ou foice para a capina e limpeza em geral e vez ou outra 

por um aradinho ou carpideira puxada por tração animal. A partir da década de 1970, isso 

tudo começou a mudar. 

Como os demais municípios em nível nacional e estadual, inicia-se, na década de 

1970, um certo rompimento também em Francisco Beltrão, nas técnicas utilizadas na 

agricultura, sobretudo, à reprodução de pequenas propriedades familiares assentadas 

basicamente na policultura e na suinocultura com uso de técnicas rudimentares, arcaicas, para 

um processo mais moderno, com uso da mecanização das terras, a produção para o mercado 

consumidor urbano, em que produziu uma nova dinâmica cultural, política e econômica no 

município (MONDARDO, 2009). 

Esse processo ocasionou a expulsão de inúmeros pequenos produtores rurais, que 

sofreram modificações no modo de vida. A inovação tecnológica que aos poucos adentrou nas 

propriedades, acompanhada pelo processo de industrialização na área urbana, afetou o 

território beltronense, que desencadeou as migrações do campo para a cidade e forçou esses 

indivíduos a renunciarem daquilo que era o seu meio de reprodução para um novo modo de 

vida na cidade. Esse fato pode ser observado por meio da Tabela, na sequência. 
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Tabela 2 – Composição da população urbana e rural de Francisco Beltrão dos anos 1960 aos anos 2010 

 
 

ANO 

POPULAÇÃO 

TOTAL URBANA % RURAL % 

1960 55.496 4.989 8,99 50.507 91,01 

1970 36.807 13.413 36,44 23.394 63,56 

1980 48.762 28.289 58,01 20.473 41,99 

1991 61.272 45.622 74,46 15.650 25,54 

2000 67.132 54.831 81,68 12.301 18,32 

2010 78.943 67.449 85,44 11.494 14,56 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos, 1960; 1970; 1980; 1991; 2000 e 2010. 

 

Os números da Tabela 2 mostram com clareza a inversão populacional que ocorreu 

durante o período de 1960 a 2010, no município de Francisco Beltrão, ocasionado, conforme 

já exposto pelo processo de modernização, pelo qual passou a agricultura, que substituiu a 

força de trabalho pelo uso de máquinas e equipamentos. Essa força de trabalho 

consequentemente, passou a ser demandada pelas indústrias e agroindústrias que se 

instalavam nas cidades. Especificamente, no caso de Francisco Beltrão, têm-se a instalação do 

frigorifico da Chapecó (década de 1980), e, posteriormente vendido à Sadia (década de 1990), 

hoje BRF, sem falar da construção civil, da mesma forma, demandava parte dessa mão de 

obra para a construção da cidade (MONDARDO, 2009). 

Como a presente Tese trata sobre a questão da sustentabilidade na agricultura 

familiar, é importante destacar como se encontra a estrutura fundiária no município de 

Francisco Beltrão, ou seja, como se distribuem os imóveis rurais, atualmente, que usam a 

característica divisão entre pequenas, médias e grandes propriedades. De acordo com o 

INCRA, a pequena propriedade compreende até 04 módulos fiscais (até 72 ha), a média até 15 

módulos fiscais (até 270 ha) e a grande superior a 15 módulos fiscais (acima de 270 ha). Vale 

Lembrar que para o município de Francisco Beltrão 01 módulo fiscal equivale a 18 ha. 

Por meio desses dados, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE (2006), 

Francisco Beltrão apresenta em torno de 3.920 pequenas propriedades, 61 médias 

propriedades e apenas 04 grandes propriedades. Fica claro o predomínio da pequena 

propriedade no município, o que também é característico na Região Sudoeste do Estado como 

um todo. Daí a importância de se estudar o grau de sustentabilidade da agricultura familiar na 
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atualidade, dada a representatividade em termos regionais e, claro para o município de 

Francisco Beltrão. 

Esse predomínio das pequenas propriedades no município reserva a ele algumas 

características específicas, das quais um número significativo de comunidades rurais. O 

município é composto por aproximadamente 65 comunidades rurais (conforme mapa 3), no 

qual se destaca a comunidade em estudo. Sua extensão territorial compreende 757, 21 Km2. 

Destes, cerca de 40 Km2 são ocupados pela área urbana. Está à 650 metros de altitude, 

possuiu um relevo bastante acidentado, fator que propicia ao desenvolvimento de pequenas 

propriedades rurais em função dessa declividade. O clima é subtropical úmido mesotérmico, 

com verões quentes e com grande concentração de chuva nessa estação. Por outro lado, 

geadas frequentes no inverno são uma constante. O solo é de origem basáltica com a 

formação de solos espessos de grande fertilidade e de intensa utilização agrícola (IPARDES, 

2014; PIRIN, 2006). 

 

 

Fonte: Geterr, 2014. 

 

Mapa 3 – Representação das comunidades rurais do município de Francisco Beltrão 

 

De acordo com Pirin (2006), as comunidades rurais geralmente são constituídas de 

capela, escola, pavilhão de festas, salões de baile e para reuniões e cemitério. Caracterizam-se 

como centros de referência social, por isso chamadas de comunidades, pois os agricultores se 

reúnem em torno da igreja antes e depois dos encontros religiosos, onde estabelecem relações 

sociais, dada a semelhança em sua situação social. Essa referência em torno da localidade é 

bastante importante para as famílias. 
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Já em relação às propriedades rurais, estas se localizam em linhas esparsas ao longo 

das estradas vicinais. As propriedades localizadas na microbacia do Rio Jacaré objeto de 

estudo da presente Tese (conforme destacado no mapa acima) e que formam a comunidade 

denominada Secção Jacaré, revelam-se com essa mesma estrutura, e serão caracterizadas na 

sequência de forma mais detalhada. 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR NA 

MICROBACIA DO RIO JACARÉ 

 

A colonização da comunidade de Secção Jacaré, localizada na microbacia do Rio 

Jacaré, seguiu os moldes da colonização do município de Francisco Beltrão, bem como da 

própria Região Sudoeste do Paraná. Iniciou-se por volta da década de 1940, e, mais 

fortemente, na década de 1950-60, com a vinda de agricultores de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul, compostos basicamente de italianos e alemães. As terras foram adquiridas de 

posseiros ou pela simples ocupação. Oficialmente a comunidade se efetivou a partir de 21 de 

março de 1953, conforme consta em registro na ATA preservada pela comunidade (ZILI, 

2005). 

Atualmente a área rural contêm 33 sedes de propriedades agrícolas (conforme mapa 

4), todas caracterizadas como agricultura familiar, ou seja, pequenas propriedades agrícolas, 

sendo que duas dessas sedes não aparecem no mapa por estarem localizadas na área que 

compreende a sede da comunidade. Destas, a maioria possui máquinas e equipamentos para 

trabalhar as terras, e, esporadicamente, há a contratação do trabalho de terceiros, por meio de 

pagamento de horas/máquina trabalhadas.  

A comunidade conta também com alguns maquinários para auxiliar os produtores 

menos capitalizados, sócios da Associação. A Associação dispõe de 01 trator, 01 carreta, 02 

lancer para distribuir calcário e adubo, 01 pé-de-pato e 01 enciladeira. Parte destes 

equipamentos são doados pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e outros adquiridos 

em parceria com recursos da própria Associação e Órgãos Públicos estaduais e locais. A 

manutenção fica sob responsabilidade da própria Associação. 
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Fonte: Geterr, 2014. 

 

Mapa 4 – Sede das propriedades agrícolas localizadas na microbacia do Rio Jacaré 

 

As principais atividades desenvolvidas nas propriedades agrícolas são a criação de 

gado leiteiro, aves, perus (fase inicial e fase terminal), além de culturas como a soja, o milho e 

o feijão, atividades que permitiram a estratificação das propriedades agrícolas em três 

diferentes formas de organização produtiva (predomínio agrícola, integração e leiteira), para o 

presente estudo. Essas atividades estão voltadas para comercialização, geradoras de renda 

direta. Porém, os agricultores mantém características tradicionais de agricultura familiar. 

Além das atividades comerciais, desenvolvem-se atividades para a subsistência das famílias, 

geradoras de renda indireta. 

Essa renda indireta é um aspecto importante apontado pela pesquisa de campo e que 

aparece em todas as Formas de Organização Produtivas  pesquisadas. Esta se manifesta 

através da presença de uma pequena horta caseira, pomar (este vezes de forma concentrada, 

vezes de forma esparsa). A produção de alimentos para o consumo familiar também é comum 

para estes pequenos agricultores.  

Além da produção de hortaliças e frutas, o leite, os ovos e carnes de frango, suínos, 

bovinos e de peixe também são predominantes. Existem ainda outras rendas monetárias, em 

algumas situações, provenientes de fontes externas à produção dos estabelecimentos, no caso 

a aposentadoria e pensões. Rendas não-agrícolas, também fazem parte do processo em 

algumas propriedades.  

Estas características da produção agrícola familiar da área em estudo, mantêm a 

relação com o debate clássico da forma como foi apontado por Chayanov, onde este centrou 
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suas análises na lógica interna desta pequena produção agrícola familiar. Ele defende que se 

trata de unidades de produção não regidas por categorias econômicas válidas para a economia 

capitalista (renda da terra, lucro, salários). Assim, além da produção e relação com o mercado, 

a unidade produtiva familiar preocupa-se em produzir para a subsistência, sem levar em 

consideração a questão do “lucro puro”, propriamente dito. 

Contudo, isto não afasta este pequeno produtor familiar de buscar alternativas 

econômicas que o integre positivamente à economia local e regional, tanto no mercado 

interno de produtos alimentares, como também no de produtos destinados à exportação. A 

busca por produto ou produtos comercializáveis para ser o carro-chefe da combinação de 

atividades desenvolvidas dentro da sua propriedade sempre foi um objetivo comum na 

pequena produção agrícola familiar. 

Esta dupla preocupação, a integração ao mercado e a garantia do consumo, conduz os 

agricultores familiares a se adaptarem às condições que lhe são apresentadas pelo sistema, que  

os diferencias no seu modo de produzir de acordo com as necessidades e recursos disponíveis. 

Dessa forma, classificar os agricultores nas suas diferentes formas de organização produtivas,  

mostra as particularidades apresentadas em cada uma dessas formas de organização analisadas 

nesse estudo, tanto nos aspectos econômicos, quanto nos aspectos sociais, ambientais e 

institucionais.  

Neste sentido, por meio dos dados levantados é possível apontar os principais dados 

socioeconômicos que envolvem cada uma das diferentes formas de organização estudadas e 

que podem ser observados na Tabela a seguir.  
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Tabela 3 – Representação média dos principais dados socioeconômicos referentes às diferentes Formas de 

Organização Produtiva da agricultura familiar na microbacia do Rio Jacaré 

 

 
PRINCIPAIS INDICADORES 

SOCIOECONÔMICOS 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVAS 

Predomínio da 

prod. Agrícola 

Predomínio da 

integração 

Predomínio da 

atividade leiteira 

Entrevistas Número 19 05 08 

 

Área (há) 

Própria 35,9 12,1 13,2 

Arrendada - - - 

Total da área 35,9 12,1 13,2 

Educação Anos 6,5 9,0 9,2 

Idade Anos 42,8 46,2 41,3 

Pessoas Residentes 3,5 4,6 3,2 

Horta caseira/pomar Disponibilidade (%) 100 100 100 

 

 

 

 

Infraestrutura/ 

serviços básicos 

Energia elétrica (%) 100 100 100 

Água encanada (%) 100 100 100 

Telefone (%) 100 100 75 

Acesso internet (%) 68 60 25 

TV por assinatura (%) 15,8 0,00 0,00 

Plano de saúde (%) 10,5 0,00 0,00 

Plano odontológico (%) 5,3 0,00 0,00 

 

 

 

Moradia/casa 

Banheiro interno (%) 100 100 100 

Área média (m²) 165 120,7 105 

Tipo de construção 1* 2* 3* 1* 2* 1* 2* 3* 

Tempo de construção 22 22,6 30 

Freq./pintura (anos) 5,8 5,2 5,4 

Utensílios/domésticos  Tempo de uso (anos) 12 10 14 

Veículo/passeio Tempo de uso (anos) 4,7 5,4 6,7 

Equipamentos/agríc.  Tempo de uso (anos) 12,3 25,6 24,3 

Benfeitorias Tempo de construção 15 13 15,5 

1* - alvenaria              2* - mista              3* - madeira 

Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Os números da Tabela 3 representam a média dos principais dados socioeconômicos 

analisados nas unidades de produção familiar que compõem cada uma das diferentes Formas 

de Organização Produtivas da agricultura familiar na microbacia do Rio Jacaré no município 

de Francisco Beltrão. Estes dados levantados por meio de pesquisa de campo, feita junto aos 

produtores agrícolas, representam, um “raio x” da realidade vivida por estes agricultores na 

atualidade. Verifica-se, desde aspectos sociais (pessoas residentes), culturais (nível de 

educação), até os aspectos que envolvem a infraestrutura básica, moradia e alguns fatores 

relacionados a qualidade de vida destes moradores rurais. 

Observa-se que o grau de escolaridade média está entre seis anos e meio a nove anos 

de estudo por indivíduo residente. Isto equivale a dizer que em média as pessoas apresentam 

apenas o Ensino Fundamental (5º à 9º anos) completo, conforme pode ser observado no 

gráfico abaixo, onde fica claro que a maior concentração está exatamente no ensino 

fundamental, com exceção da forma de organização produtiva leiteira que possui um 

percentual maior de indivíduos com ensino médio completo. Mas há de se destacar que esta 
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também é a única forma de organização que possui pessoas sem instrução o que faz  

generalizar que a concentração está no ensino fundamental completo (até 09 anos). 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 1 – Nível de escolaridade dos agricultores familiares residentes na microbacia do Rio Jacaré de acordo 

com as diferentes formas de organização produtivas desenvolvidas 

 

Vale a pena destacar, que a pesquisa mostra que a grande maioria das pessoas que 

estão na faixa de 35 a 55 anos de idade são os administradores das pequenas propriedades. Os 

indivíduos com idade acima dos 60 anos, possuem no máximo até o 5º ano do Ensino 

Fundamental. Ou seja, os índices de escolaridade média sofrem uma elevação considerável, 

pelo fato dos filhos destes agricultores (com idade entre 07 a 18 anos), participarem de aulas 

nas escolas de maneira regular, de acordo com a faixa etária. Por outro lado, alguns dos 

poucos que ainda permanecem e que estão na faixa dos 18 aos 35 anos, frequantam, inclusive, 

cursos superiores. 

Dado que de acordo com o que está contido no gráfico a seguir, onde fica evidente o 

predomínio de pessoas na faixa etária que compreende a escala de 35 a 60 e acima de 60 anos, 

e onde estão concentrados os administradores das propriedades agrícolas da área estudada, 

chega-se a um resultado preocupante em relação ao processo de produção e condução dessas 

propriedades agrícolas. Conforme já exposto, nessa categoria o nível de formação não passa 

do 5º ano do Ensino Fundamental, o que pode ser considerado um fator limitante na gestão 

das propriedades. 
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Gráfico 2 – Concentração dos indivíduos da agricultura familiar em relação a faixa etária nas diferentes formas 

de organização produtivas 

 

Corroborando com o exposto, é fácil perceber, via  gráfico 2, o reduzido número de 

pessoas jovens nas propriedades e isso se reflete no número médio de pessoas residentes nas 

propriedades ser consideravelmente baixo (ver Tabela 3, p. 105), estas variam entre 3,2 a 4,6 

pessoas. Isto significa dizer que em média, moram nas pequenas propriedades, o casal, mais 

01 ou 02 filhos.  

Das pessoas residentes, a forma de organização produtiva com predomínio da 

integração é a que apresenta a maior média de residentes (4,6 pessoas). Isso se justifica pelo 

fato dessa atividade demandar um número maior de trabalhadores e também por apresentar 

um grau de diversificação de atividades superior às outras formas de organização analisadas 

(agrícola e leiteira). Ali se desenvolvem algumas atividades complementares como a própria 

produção de leite e a produção de peixes.  

Desta forma fica evidente, quando se analisa os aspectos sociais, a importância da 

diversificação de atividades que envolvem as pequenas propriedades e que utilizam 

basicamente a mão de obra familiar, no intuito de manter as pessoas ocupadas ali mesmo no 

campo. Estas vantagens podem não representar ganhos econômicos superiores, mas 

representam significativos ganhos sociais. 

Quanto à infraestrutura básica nas propriedades localizadas na microbacia do Rio 

Jacaré (exceto duas propriedades com produção leiteira), todas as demais unidades de 

produção familiar pesquisadas e que compõem as diferentes Formas de Organização 

Produtivas, dispõem de energia elétrica, água encanada e telefone. Já quando se analisa os 

serviços de internet e TV por assinatura, esses são privilégios de poucos agricultores, 

principalmente no caso de TV paga. 
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Quando se trata da questão de saúde relacionado a posse de plano de saúde médico 

ou odontológico, por parte dos agricultores familiares pesquisados, apenas 10,5%, o que 

corresponde a apenas 02 propriedades pesquisadas integrantes da forma de organização 

produtiva agrícola possuem plano de saúde médica hospitalar e 5,3%, que corresponde a 01 

propriedade possui plano odontológico na mesma forma de organização produtiva. Já na 

integrada e na leiteira a ausência de planos de cobertura é total. 

Na análise, equivale dizer que os indivíduos que compõem a agricultura familiar na 

microbacia do Rio Jacaré dependem exclusivamente da saúde pública ou quando possível da 

privada. Vale destacar que conforme constatado pelos dados da pesquisa existe na 

comunidade um agente de saúde que faz visitas mensais nas propriedades, a fim de 

acompanhar e averiguar a necessidade das pessoas em disponibilizar de atendimento médico, 

encaminhando-as para consultas na cidade. Já em relação a questão odontológica, essa é 

totalmente privada. 

Ainda de acordo com os dados contidos na Tabela 03, no caso da moradia (casa), 

estas apresentam um tamanho médio entre 105 à 165m². Praticamente todas construídas em 

alvenaria ou de forma mista (onde as repartições internas são de madeira). Percebeu-se que 

restam poucas totalmente construídas em madeira. Estas curiosamente aparecem em maior 

número nas propriedades que desempenham como atividade principal a produção de leite e 

que têm o maior tempo médio de construção (30 anos), bem como o menor tamanho médio 

(105 m²). 

De modo geral as moradias apresentam bom estado de conservação (conforme 

imagem abaixo), com um tempo médio de pintura entre 5,2 à 5,8 anos e todas as residências 

com banheiro interno. Todos estes fatores associados a outros como casas bem mobiliadas, 

com móveis e eletrodomésticos conservados (em média 10 à 14 anos de uso) e todos os 

proprietários tem posse de veículos de passeio com pouco tempo de uso (entre 4,7 à 6,7 

anos/média). Resume-se que a população alvo da pesquisa vive com conforto e qualidade de 

vida. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Imagem 1 – Residências de agricultores na área pesquisada 

 

Além do bom estado de conservação dos imóveis, conforme aparece na imagem, há 

de se destacar da mesma forma, o capricho que as famílias despendem no entorno das 

residências, com jardins bem cuidados, grama aparada, entre outros cuidados,  que deixam o 

ambiente agradável e aconchegante. 

Em relação à disponibilidade de máquinas e equipamentos agrícolas utilizados no 

processo de produção, é preciso esclarecer duas situações diferentes que ocorrem de acordo 

com as principais atividades desempenhadas nas propriedades. Na exploração de atividades 

agrícolas, os equipamentos disponíveis nas propriedades apresentam um tempo médio de uso 

bastante inferior ao das formas de organização produtivas, leiteira e integrada (conforme 

Tabela 3). 

Esse fato pode ser explicado pelas diferentes disponibilidades de áreas de terras nas 

formas de organização produtivas, onde, a em média, as propriedades são compostas por 

35,9ha, enquanto que na leiteira e na integrada esse tamanho médio cai para 13,2 e 12,1, 

respectivamente e pelas próprias atividades desempenhadas, ou seja, na forma de organização 

com predomínio agrícola, com área média maior e tendo como atividade principal a 

agricultura, a viabilidade de se ter disponíveis máquinas e equipamentos agrícolas modernos, 

é muito maior em relação às outras formas de organização. 
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Desse modo, as formas de organização produtivas, leiteira e integrada investem mais 

em equipamentos e tecnologias voltadas para as atividades específicas (conforme aparece na 

imagem abaixo), as quais usam alguns equipamentos agrícolas da própria Associação, ou 

demandando serviços de terceiros no preparo das suas terras. No caso dos agricultores 

familiares que têm como atividade principal a agricultura.  

 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Imagem 2 – Instalações para atividades pecuárias 

 

Em relação às explorações pecuárias, o uso de máquinas e equipamentos é bastante 

avançado. Nas atividades integradas às agroindústrias, o pacote tecnológico é totalmente 

fornecido por estas, que incluem tanto a tecnologia mecânica, quanto a biológica. Já na 

atividade leiteira a pressão pelo uso de tecnologias avançadas é mais desorganizada pelo fato 

da cadeia produtiva leiteira não apresentar os mesmos moldes de produção das empresas 

integradoras na área de aves, que deixa sob responsabilidade do produtor, a busca por 

melhores resultados em produção e produtividade. 

Essa certa falta de organização na cadeia produtiva leiteira é percebida também 

quando se envolve a questão ambiental. Mesmo haja um comprometimento por parte dos 

agricultores na preservação e manutenção dos recursos naturais, principalmente quando trata-
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se da água potável disponível nas propriedades, ainda na maior parte destas, os dejetos 

animais são depositados a céu aberto, ou em valas descobertas para posterior remoção e 

utilização como adubação nas terras agricultáveis. Isso decorre em grande parte pela falta de 

um ambiente institucional melhor estruturado para agir e cobrar medidas efetivas em relação a 

essas práticas. 

Embora, haja uma preocupação e um certo conhecimento por parte dos agricultores 

pesquisados em torno dos temas que envolve a questão ambiental, percebeu-se no 

levantamento de dados que aquelas ações, práticas desenvolvidas em prol da preservação, do 

respeito pela natureza no uso e exploração dos recursos naturais, basicamente parte da 

vontade e do compromisso dos próprios agricultores. Já que pouco se obtém por parte dos 

órgãos representativos para incentivar e melhorar a qualidade no uso e nas técnicas aplicadas 

no processo produtivo. 

Constatou-se, por exemplo, que em 100% das propriedades agrícolas ainda é comum 

o uso das tradicionais “fossas negras” como prática de recolhimento, depósito dos dejetos 

humanos. Não existe uma rede coletora desses dejetos para o correto tratamento e destino, 

sendo um risco significativo para a contaminação dos lençóis freáticos existentes na área de 

estudo. Somado a isso, têm-se o uso indiscriminado e excessivo de agrotóxicos e 

agroquímicos financiados e incentivados pelas grandes corporações privadas e pelo próprio 

Estado. 

Ademais, dentro das possibilidades de cada propriedade e naquilo que os agricultores 

familiares da área de pesquisa têm condições de colaborar e manter o respeito pelos recursos 

naturais, isso está sendo feito. Destaca-se que o respeito maior está em cuidar, preservar 

aquele que é o bem mais precioso e necessário para a vida  - a água. A imagem a seguir 

colhida na pesquisa de campo retrata essa situação. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Imagem 3 – Cuidados com a preservação dos recursos naturais (água) 

 

Percebe-se, por meio da imagem o cuidado que se têm pela água. Em todas as 

propriedades pesquisadas e que compõem a microbacia do Rio Jacaré, existe a disponibilidade 

de água doce em abundância. E melhor, todas as propriedades disponibilizam de água potável 

que é extraída de poços simples ou de poços artesianos. E todas com a água encanada nas suas 

casas. Para os animais a água utilizada advém do rio e dos córregos que cortam as 

propriedades. Na maioria das propriedades essa água também é disponibilizada em lugar 

adequado aos animais. Há poucos casos onde o acesso é direto e, em outros, apenas um 

corredor dá acesso aos córregos. 

Em suma, buscou-se nesse capitulo, demonstrar e caracterizar a Região Sudoeste do 

Estado do Paraná, por meio do seu processo histórico de colonização, crescimento e 

desenvolvimento, destacando-se o município de Francisco Beltrão, com ênfase maior na 

caracterização da microbacia do Rio Jacaré, foco desse estudo. Ademais, explorou-se as 

especificidades das propriedades agrícolas que estão inseridas nessa área, o que nos permitiu 

estratificá-las em três diferentes formas de organização produtivas (agrícola, leiteira e 

integrada). 
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Essa apresentação e caracterização da área de estudo, feita por meio de dados 

levantados junto aos agricultores familiares, nas diferentes formas de organização produtivas 

selecionadas, serviram de base para calcular e avaliar o nível de sustentabilidade desses 

agricultores através de indicadores e índices que envolvem as dimensões econômica, social, 

ambiental e institucional, que serão apresentados e discutidos no capítulo seguinte. 

 

 

 



6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

EM CADA FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA NAS DIFERENTES 

DIMENSÕES 

 

Como já exposto na revisão da literatura sobre o Desenvolvimento Sustentável e a 

sustentabilidade na agricultura familiar, o debate em torno da preocupação, inicialmente com 

os impactos ambientais provocados pela exploração e uso indiscriminado dos recursos 

naturais, levou a uma nova proposta de ação diferenciada nos tratos sobre os limites do 

crescimento, que incorpora a noção de sustentabilidade para fazer frente à modalidade de 

discussão recente sobre os rumos do planeta. 

As preocupações com o limite do desenvolvimento ocorreram mais especificamente 

a partir da década de 1960, e ganharam força no final da década de 1980 com o Relatório 

Brundtland (ONU). Apresentou-se, nesse momento, uma definição de Desenvolvimento 

Sustentável que apesar das inconsistências, passa a ser utilizado e aceito de forma 

generalizada. A partir deste, incorpora-se, além da discussão ambiental, as dimensões 

econômica e social, a fim de buscar um equilíbrio socioambiental e econômico que se 

mantenha em longo prazo. 

Mas diante da remota probabilidade de se alcançar o objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável em nível global, surge a discussão sobre o termo sustentabilidade. Este trata mais 

especificamente as realidades locais, ou seja, por meio das especificidades de cada local, 

numa escala territorial mais próxima às sociedades, permite que as comunidades possam 

tomar suas decisões em prol da sua sustentabilidade local em médio longo prazo e, a partir 

desta, caminhar para o Desenvolvimento Sustentável global. 

Surge, nesse sentido, na perspectiva da sustentabilidade, o uso de indicadores para 

avaliar, nas diferentes dimensões, quais sejam nesse estudo, a dimensão econômica, a 

dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão institucional, o caminho a ser seguido 

pelos atores e agentes locais. O objetivo é promover o dinamismo endógeno e a participação 

efetiva da sociedade na construção de novas políticas, novos rumos, novas diretrizes, 

comportamento inovador, por ter em vista o desenvolvimento local sustentável. 

Nesse contexto, o presente capítulo tem por finalidade apresentar e discutir os 

resultados dos indicadores propostos para medir a sustentabilidade da agricultura familiar na 

microbacia do Rio Jacaré, no município de Francisco Beltrão, na Região Sudoeste do Estado 

do Paraná. Considera-se as diferentes dimensões (econômica, social, ambiental e 
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institucional), para avaliar o comportamento das principais formas de organização produtiva 

praticadas pelos agricultores familiares nas propriedades agrícolas deles.. 

 

6.1 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

Na operacionalização da sustentabilidade na dimensão econômica, busca-se a 

alocação e gestão eficientes dos recursos, visando à distribuição equitativa dos benefícios 

econômicos gerados. A viabilidade econômica, a capacidade de suporte frente a riscos, a 

autonomia de recursos, a rentabilidade dos fatores e a busca pela estabilidade econômica, 

contemplam a manutenção do sistema ao longo do tempo, frente a pressões socioambientais, 

que permitem gerar uma sustentabilidade estável e suficiente à reprodução social dos agentes 

envolvidos. 

A preocupação com a sustentabilidade econômica surge da discussão de como 

manter o crescimento em longo prazo, dado que a função de produção, além do capital, 

incorpora também os recursos naturais e é influenciado pelo ambiente institucional. É na 

avaliação da sustentabilidade da agricultura familiar na dimensão econômica, por meio de 

indicadores nas diferentes formas de organização produtivas, que se verificam as relações de 

produção, distribuição, acumulação e consumo dos bens. Também permite avaliar o processo 

de capitalização ou de descapitalização desses agricultores familiares, identificando a lógica 

econômica nas atividades e práticas agrícolas e pecuárias desenvolvidas nas propriedades. 

Vale lembrar que o uso de indicadores de sustentabilidade na dimensão econômica 

deve ser vista como instrumento parcial ou auxiliar da respectiva análise. A busca pela 

sustentabilidade que envolve as diferentes formas de organização produtiva analisadas nesse 

estudo, será complementada por meio da interação com as outras dimensões (social, 

ambiental e institucional), a fim de alcançar o objetivo em médio e longo prazos. 

A decisão em comparar os indicadores de sustentabilidade nas principais formas de 

organização produtiva desempenhadas pelos agricultores familiares na área de estudo, 

privilegia de certa forma, as mudanças pelas quais esses agricultores passam ao longo do 

tempo, ou seja, a necessidade de adequar-se às atividades que lhes são “oferecidas” pelas leis 

do mercado e pelo próprio sistema vigente. 

A agricultura familiar vive de atividades marginais de certa forma impostas pelo 

mercado. A partir do momento em que ocorre a percepção por parte do capital dominante que 

aquela atividade até então considerada marginal, desprezada, pode ocupar um lugar central no 

sistema, esta passa a ser desempenhada em propriedades maiores, mais capitalizadas. Isso 
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acaba por “empurrar” o agricultor familiar novamente para uma outra margem, uma outra 

atividade menos desejada pelo grande capital, grande produtor. 

É nesse contexto que surgem com o tempo as novas formas de organização produtiva 

para esses agricultores familiares. Dessa forma, têm-se reconhecido que os rumos da 

produção agrícola familiar sob o capitalismo, tendem a ser diferenciados em função de uma 

série de fatores internos e externos às propriedades e que interferem decisivamente sobre 

quais rumos tomar para atingir a sustentabilidade e manter-se na atividade. 

Nesse sentido, demonstra-se na Tabela a seguir os resultados alcançados nos cálculos 

dos Indicadores de Sustentabilidade (IS) para a agricultura familiar na área analisada, como 

também o Índice de Sustentabilidade Individual (ISI) para cada produtor pesquisado. Isso  

permite a comparar o desempenho nas diferentes formas de organização produtiva, no intuito 

de demonstrar as especificidades apresentadas em cada uma. O propósito de atingir a 

sustentabilidade nas atividades desempenhadas também pode ser observado pelo Índice de 

Sustentabilidade Específico (ISE) para cada forma de organização produtiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

Tabela 4 – Apresentação dos dados relativos às diferentes formas de organização produtivas na dimensão 

econômica 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA

INDICADORES                                                                          

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IS ISE

Produtividade da Terra 0,15 0,25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,15 0,15 0,15 0,30 0,25 0,20 0,25 0,43

Capacidade de Investimento na Propriedade 0,40 0,30 0,40 0,20 0,30 0,30 0,30 0,20 0,40 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,00 0,40 0,20 0,30 0,30 0,76

Nivel/grau de Endividamento 0,30 0,30 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,10 0,30 0,20 0,30 0,40 0,76

Diversificação da Produção 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,20 0,26

Diversificação de Mercados Compradores 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,29

Autonomia Estrutural 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,30 0,25 0,20 0,30 0,25 0,40 0,40 0,40 0,35 0,20 0,40 0,35 0,30 0,25 0,73

Atividades Complementares à Renda 0,30 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,39

Segurança na Propriedade 0,21 0,20 0,18 0,21 0,11 0,16 0,16 0,24 0,26 0,16 0,31 0,26 0,25 0,26 0,21 0,21 0,20 0,15 0,24 0,53

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,58 0,52 0,45 0,46 0,43 0,54 0,39 0,44 0,63 0,46 0,64 0,64 0,63 0,58 0,36 0,63 0,44 0,48 0,61 0,52

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,52

DIMENSÃO ECONÔMICA

INDICADORES                                                                                         

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 IS ISE

Produtividade da Terra 0,25 0,20 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 0,10 0,42

Capacidade de Investimento na Propriedade 0,30 0,20 0,20 0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,75

Nivel/grau de Endividamento 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,72

Diversificação da Produção 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,20 0,30 0,00 0,22

Diversificação de Mercados Compradores 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,30 0,20 0,38

Autonomia Estrutural 0,35 0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,30 0,66

Atividades Complementares à Renda 0,00 0,20 0,20 0,10 0,30 0,30 0,30 0,00 0,44

Segurança na Propriedade 0,10 0,10 0,16 0,20 0,31 0,26 0,21 0,21 0,49

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,41 0,38 0,49 0,52 0,54 0,58 0,72 0,44 0,51

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,51

DIMENSÃO ECONÔMICA

INDICADORES                                                                                                                                  

SCORES     1 2 3 4 5 IS ISE

Produtividade da Terra 0,20 0,10 0,15 0,10 0,20 0,38

Capacidade de Investimento na Propriedade 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,85

Nivel/grau de Endividamento 0,30 0,20 0,30 0,30 0,40 0,75

Diversificação da Produção 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,45

Diversificação de Mercados Compradores 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25

Autonomia Estrutural 0,35 0,30 0,35 0,30 0,35 0,83

Atividades Complementares à Renda 0,20 0,20 0,00 0,20 0,00 0,30

Segurança na Propriedade 0,30 0,18 0,16 0,20 0,21 0,53

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,61 0,46 0,52 0,53 0,58 0,54

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,54

PRODUTORES

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMÍNIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO 

LEITEIRA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA 

PRODUÇÃO INTEGRADA

PRODUTORES

PRODUTORES

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014 (Apêndice “C”).  

 

Antes de iniciar a análise relativa aos dados apresentados na Tabela 4, vale ressaltar 

que a proposta desse estudo está voltada a uma escala local, visto que objetiva avaliar e 

analisar a sustentabilidade da agricultura familiar desenvolvida na microbacia do Rio Jacaré, 

no município de Francisco Beltrão – Pr, a partir do desenvolvimento de uma metodologia de 

aplicação prática, viável para a realização deste tipo de investigação. 

A pesquisa mostra que na maior parte das propriedades da área pesquisada 

predomina a forma de organização produtiva voltada para a produção de grãos, seguida pela 

de leite e a integrada. Uma característica comum observada em ambas as formas de produção 

é um baixo grau de beneficiamento e ou agregação de valor aos cultivos e produtos no interior 

das propriedades, transferindo esse processo de industrialização para fora das unidades 
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produtivas. O leite comercializado in natura e a venda de peixes vivos para frigoríficos são 

práticas comuns nessas propriedades. 

Esse comportamento de pouco ou nenhum valor agregado aos produtos antes da 

comercialização, leva esses agricultores a uma maior dependência de insumos externos e a 

uma maior dependência de agentes externos, no caso da compra de seus produtos. Um 

produto que não apresenta uma diferenciação nas suas características originais é classificado 

na maioria das vezes como matéria-prima e, dessa forma, tendo o mercado comprador 

bastante limitado e o poder de negociação comprometido. 

Este fato está evidente na Tabela 4 que apresenta os oito indicadores selecionados 

para avaliar a sustentabilidade dos agricultores familiares na área de estudo. Atenção especial 

deve ser dada para os indicadores, Produtividade da Terra; Diversificação da Produção; 

Diversificação de Mercados Compradores; Atividades Complementares à Renda e Segurança 

na Propriedade. Percebe-se que a sustentabilidade constatada para esses indicadores, de 

acordo com a escala estabelecida, encontra-se em níveis comprometedores, que se situam 

entre a sustentabilidade média e a sustentabilidade crítica (0,00 à 0,649). 

Quando se trata do indicador Produtividade da Terra, que no presente estudo é 

composto pelos parâmetros de valor agregado e agregação de valor à produção, a  

sustentabilidade ruim é explicada principalmente pelos crescentes custos de produção dos 

insumos externos, necessários ao processo produtivo. Soma-se a isso a constante renovação e 

adequação de tecnologias demandadas para acompanhar a evolução no plantio e colheita 

desses produtos (no caso específico de grãos), como também o acompanhamento das 

mudanças genéticas nas sementes e o uso excessivo de insumos químicos, ou seja, ocorreu um 

aumento significativo na produtividade da terra nas últimas décadas, mas que se deu apenas 

pelo uso intensivo de insumos químicos, sementes melhoradas e tecnologias de plantio 

(máquinas e equipamentos) avançadas. Já que, no caso do recurso natural terra, essa só 

mantém a produtividade com o uso desses insumos. A terra propriamente dita, serve única e 

exclusivamente como fixadora da planta. A fertilidade natural dela se esgotada de tempos em 

tempos. 

Dessa forma, os resultados positivos na produtividade atingidos nas unidades 

produtivas são “maquiados” pelos altos custos de produção necessários para atingir tais 

resultados. Os escores contidos na Tabela 4 (situando-se entre 0,10 a 0,30), confirmam tal 

fato, o que leva ao comprometimento e a ameaça da sustentabilidade desses agricultores 

familiares. Maior produção não significa na prática um aumento na renda, porém, pode causar 

o enfraquecimento das unidades produtivas. 
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Corroborando nesse cenário aparecem os indicadores, Diversificação da Produção e 

Diversificação de Mercados Compradores, que apresentam níveis de sustentabilidade ruins a 

críticos (0,00 à 0,499). Quando há uma diversificação de atividades reduzidas na propriedade, 

ocorre um aumento na dependência de insumos externos à propriedade, já que o processo de 

inter-relação e complementação de atividades não ocorre. Isso eleva os custos no processo 

produtivo, reduz a renda e prejudica a autonomia desses produtores. 

Já quando se trata de mercados compradores, da mesma forma, quanto menor for a 

agregação de valor aos produtos, que deixa de diferenciá-los no mercado, menor será o leque 

de oportunidades de comercialização e poder de negociação dos agricultores familiares. Esses 

passam a depender de poucos compradores para os produtos, o que caracteriza um mercado 

oligopsônico ou monopsônico. São mercados detentores de um alto poder de concentração e 

determinação do preço pago ao produtor, deixando pouca ou nenhuma margem de 

negociação, minando seu poder de barganha e alijando seu retorno financeiro na propriedade. 

Em suma esses agricultores tornam-se reféns das grandes corporações, ficando 

totalmente atrelados às regras impostas tanto à montante, quanto à jusante em termos de 

produção e mercado. Produzem basicamente a matéria-prima necessária para as indústrias, 

sem no entanto, terem a possibilidade de reivindicar preços justos aos seus produtos. Dessa 

forma, colocam a sustentabilidade das suas unidades produtivas e a sua permanência na 

atividade em risco. 

Essa prisão e ou manipulação não se dá somente à nível de comercialização, 

determinação de preços, como também se confirma em outro indicador analisado, qual seja, 

Atividades Complementares à Renda. Esse foi medido por meio do parâmetro renda não-

agrícola que é composta pela renda recebida pelos familiares ou integrantes da família com 

atividades desenvolvidas fora da propriedade agrícola. Fica evidente que de acordo com a 

forma de organização produtiva desenvolvida, o grau de atrelamento à atividade é mais 

acentuado. No nosso caso, a forma de organização produtiva com predomínio da integração, 

onde há a necessidade de pessoas disponíveis no processo de produção em tempo integral, 

confirma esse fato. 

Nesse ínterim, percebe-se por meio do indicador Segurança na Propriedade, o qual é 

explicado por vários parâmetros utilizados nessa pesquisa como – intoxicações dos 

indivíduos, as várias intempéries climáticas que influenciam em maior ou menor produção, 

seguro contra essas intempéries, seguro de vida, poupança, previdência privada – que o seu 

grau de sustentabilidade está diretamente comprometido com os demais indicadores 

analisados. Os custos de produção e, consequentemente, os retornos reduzidos, inibem os 
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produtores a adotarem medidas preventivas na proteção das unidades produtivas, bem como 

cuidar da sua própria prevenção. 

Ainda em relação a esse mesmo indicador, o nível de sustentabilidade passa a ser 

afetado pelos três indicadores analisados e que apresentam uma escala de sustentabilidade 

entre boa e excelente, quais sejam, Capacidade de Investimento na Propriedade; Nível/grau 

de Endividamento e Autonomia Estrutural. Essa influência ocorre pelo fato da própria renda 

gerada na propriedade ser priorizada para novos investimentos, ou apenas para manter o 

patrimônio já existente. 

O bom desempenho dos indicadores em ambas as formas de organização produtiva, é 

explicado – mais especificamente o indicador Capacidade de Investimento na Propriedade – 

pelo fato da variabilidade e especificidade de linhas de crédito destinados atualmente paras as 

diferentes atividades desempenhadas na agricultura familiar. Destaca-se as taxas de juros 

subsidiadas e carências e prazos estendidos para sua quitação. Atrelado ao indicador está a 

sustentabilidade positiva apresentada para o indicador Nível/grau de Endividamento. A 

positividade se dá principalmente pelo comportamento conservador dos produtores familiares 

analisados em honrar os compromissos financeiros e manter o caráter e moral. 

Já no que diz respeito ao indicador Autonomia Estrutural, que foi medido pelos 

parâmetros, propriedade da terra, mão de obra familiar e disposição de máquinas e 

equipamentos, o bom desempenho é explicado pela totalidade das propriedades possuírem a 

posse da terra e da disponibilidade da mão de obra familiar. A disponibilidade de máquinas e 

equipamentos nas propriedades, dependendo apenas em alguns momentos, ou algumas 

atividades específicas, do empréstimo de máquinas de terceiros, ou mesmo da troca de 

serviços entre os produtores, ou ainda do uso dos serviços prestados pela Associação existente 

na área de estudo é outro fator positivo. 

De uma forma geral, descreveu-se o comportamento de cada um dos oito indicadores 

selecionados para a dimensão econômica, em cada uma das suas diferentes formas de 

organização produtiva desenvolvidas pelos agricultores familiares na área pesquisada. Porém, 

ficou evidente na pesquisa as especificidades de cada forma de organização em relação ao 

comportamento dos parâmetros utilizados para calcular os respectivos indicadores de 

sustentabilidade. Isso é trabalhado no gráfico a seguir, onde se demonstra a escala de 

sustentabilidade de cada indicador para cada uma das formas de organização produtiva. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 3 – Comportamento dos indicadores de sustentabilidade nas diferentes formas de organização produtiva 

(dimensão econômica) 

 

No gráfico 3 é possível verificar o comportamento de cada indicador selecionado 

para medir a sustentabilidade da agricultura familiar na dimensão econômica de forma 

comparativa entre cada uma das diferentes formas de organização desenvolvidas nas 

propriedades na microbacia do Rio Jacaré. 

Percebe-se, que de acordo coma as diferentes atividades desenvolvidas, ocorrem 

níveis de sustentabilidade distintos, demonstrados por meio dos indicadores calculados. O 

indicador Diversificação da Produção, por exemplo, aponta uma disparidade considerável na 

forma de organização produtiva integrada, em relação às outras, aproximando-se de um grau 

de sustentabilidade médio, contra níveis de sustentabilidade críticos nas demais. 

De acordo com os dados da pesquisa este fato se explica porque o produtor integrado 

geralmente desenvolve na propriedade, além da atividade principal, outras atividades, como 

produção de leite, peixes e produção de grãos. Isso faz com que a renda que tem como fonte 

principal a atividade integradora seja complementada por mais duas ou três outras atividades. 

O número considerável de atividades desenvolvidas é decorrente da otimização do uso da mão 

de obra na propriedade, já que a atividade integradora exige uma disposição diária integral, 

que demanda pelo menos duas pessoas para garantir o descanso e o bom andamento na 

propriedade. 

Porém, como o processo produtivo é totalmente automatizado, faz com que períodos 

ociosos dessa mão de obra demandada, possam ser destinados para outras atividades no 

interior da propriedade. No caso da atividade leiteira e da atividade agrícola, o grau de 
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diversificação é menor pelo fato de uma exigência menor na disponibilidade integral da mão 

de obra na propriedade durante um período, já que tais atividades exigem a presença desta 

mão de obra apenas em alguns períodos distintos ao longo do dia. 

O uso menor da mão de obra nas atividades internas à propriedade, leva parte desta 

ser utilizada em atividades fora da propriedade, fato que está claramente evidenciado no 

indicador Atividades Complementares à Renda. Neste é confirmado o exposto acima, pois a 

sustentabilidade na atividade integradora nesse indicador é menor, justamente pelo fato da 

demanda efetiva pela mão de obra em período integral no interior da propriedade. Fato que 

difere do comportamento das outras formas de organização (leiteira e agrícola), que liberam 

parte dos indivíduos para exercer atividades fora da propriedade. 

Outro indicador selecionado e que deixa claro as diferenças de poder nas formas de 

organização é a Diversificação de Mercados Compradores. No caso da integração é o 

indicador com menor grau de sustentabilidade, facilmente explicado pelo fato desse 

comercializar seus produtos para uma única empresa (empresa integradora), onde o poder de 

negociação é nulo. Já o índice de maior sustentabilidade nesse indicador é da atividade 

leiteira, justificado pela questão do mercado comprador do leite estar mais pulverizado. Este é 

composto por alguns laticínios particulares e também por cooperativas, que geram assim uma 

concorrência mais expressiva e, consequentemente, dão ao produtor uma opção de escolha 

melhor na hora de comercializar o produto que dispõe. 

Em suma, a demonstração do conjunto de indicadores selecionados e analisados por 

meio do gráfico 3 na dimensão econômica, nas diferentes formas de organização produtiva, 

evidenciam as especificidades de cada forma de organização, mostrando semelhanças e 

divergências em relação à sustentabilidade de cada forma produtiva. Assim, para ficar mais 

visível as diferenças, apresenta-se no gráfico 4, os percentuais de sustentabilidade dos 

indicadores, de acordo com as escalas estabelecidas, para cada uma das formas de 

organização produtiva. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 4 – Percentuais de distribuição dos indicadores de sustentabilidade em cada forma de organização 

produtiva 

 

O gráfico demonstra os percentuais de concentração dos indicadores de 

sustentabilidade selecionados, de acordo com as escalas pré-estabelecidas (conforme 

metodologia), com a finalidade de apresentar qual forma de organização possui níveis de 

sustentabilidade mais favoráveis em relação a área pesquisada. 

Na análise individual, verifica-se que para a forma de organização produtiva com 

predomínio agrícola ocorre uma concentração nos indicadores de sustentabilidade de 50% 

entre boa e média e, da mesma forma, outros 50% entre ruim e crítica. Tais constatações 

demonstram que há uma certa preocupação na questão da sustentabilidade dessa forma de 

organização, pois a metade dos indicadores estão abaixo do nível médio na escala de 

sustentabilidade definida. 

Já na forma de organização com predomínio da atividade leiteira a preocupação com 

os níveis de sustentabilidade é ainda maior, pois 62,5% dos indicadores estão concentrados na 

escala ruim a crítica. Deduz-se, então, que há uma vulnerabilidade significativa em termos de 

sustentabilidade nessa forma de organização desenvolvida. Por outro lado, na forma de 

organização produtiva com predomínio da integração, vê-se melhores níveis de 

sustentabilidade nos indicadores, mesmo apresentando um percentual de 50% entre ruim e 

critico, outros 50% estão concentrados entre a escala média a excelente, sendo que a metade 

destes está na escala de sustentabilidade excelente.  
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De modo geral, os dados mostram que o maior percentual de indicadores na escala de 

sustentabilidade está situado entre a sustentabilidade média a crítica no conjunto das 

diferentes formas de organização analisadas, atingindo 62% dos indicadores; apenas 37% se 

concentram com sustentabilidade boa a excelente. Conclui-se existir uma preocupação 

considerável em todas as formas de organização predominantes na área estudada, quanto à 

sustentabilidade ao longo do tempo na dimensão econômica. 

Além dos níveis baixos de sustentabilidade dos indicadores na dimensão econômica, 

também se confirma quando se analisa os índices de sustentabilidade, ente os quais o Índice 

de Sustentabilidade Individual (ISI), que mostra a sustentabilidade de cada propriedade 

pesquisada e o Índice de Sustentabilidade Específico (ISE) calculado para cada uma das 

diferentes formas de organização produtivas. Primeiramente, no gráfico a seguir, demonstra-

se o comportamento do ISI para cada propriedade pesquisada. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 5 – Concentração do ISI de acordo com as escalas de sustentabilidade 

 

Observa-se por meio do gráfico 5 que os níveis de sustentabilidade para cada 

propriedade concentram-se (com exceção de uma única propriedade na atividade leiteira com 

ISI bom), totalmente entre a escala de sustentabilidade média a ruim, corroborando nesse 

sentido, com os níveis de sustentabilidade dos indicadores descritos anteriormente. 

O Índice de Sustentabilidade Individual (ISI), mostra por meio dos dados coletados 

junto aos produtores familiares pesquisados, a real situação em que estes se encontram em 

termos de sustentabilidade e envolve as diferentes atividades desempenhadas na dimensão 
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econômica. O reflexo do resultado indica a vulnerabilidade em que se encontram esses 

produtores em termos econômicos e que certamente aponta a necessidade de mudanças para 

atingir a sustentabilidade em longo prazo, independentemente de qual seja a forma de 

organização produtiva desempenhada. 

Da mesma forma, reforça-se essa hipótese, está o resultado encontrado para o Índice 

de Sustentabilidade Específico (ISE), que foi calculado para cada forma de organização 

produtiva utilizando a média dos Indicadores de Sustentabilidade (IS) e ou a média do Índice 

de Sustentabilidade Individual (ISI) e que apresenta resultados bastante semelhantes em 

ambas as formas analisadas. O gráfico 6 demonstra esses resultados. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 6 – Índice de sustentabilidade especifico para cada forma de organização produtiva (dimensão 

econômica) 

 

Como se observa, o ISE concentra-se na escala de sustentabilidade média para ambas 

as formas de produção, chamando a atenção para o fato dessa sustentabilidade média 

localizar-se na parte inferior da escala, bem próximo à escala de sustentabilidade ruim. Ou 

seja, esse índice, que é derivado dos IS e/ou do ISI, apenas reforça o sinal de alerta que 

precisa ser disparado para chamar a atenção dos produtores em estudo sobre a real situação 

em que se encontram em termos de sustentabilidade na dimensão econômica. 

Portanto, os dados levantados nessa pesquisa para calcular os Indicadores e Índices 

de Sustentabilidades são reveladores e chamam a atenção no sentido do comprometimento em 

que se encontram os produtores familiares estudados, na dimensão econômica. Contudo, 

apesar de alguns indicadores serem positivos e apresentarem níveis de sustentabilidade 

relevantes, podem estar “maquiados” por políticas de incentivo ao crédito, que transferem a 

responsabilidade para os produtores em honrar esses compromissos financeiros, mesmo que o 
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retorno econômico nas propriedades, conforme demonstram os dados para alguns indicadores 

essenciais não são significativos. 

Nesse sentido, há de se ter uma preocupação no contexto geral da sustentabilidade 

dos produtores, já que a questão econômica certamente influencia as demais dimensões 

(social, ambiental e institucional), abordadas na pesquisa. 

 

6.2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA DIMENSÃO SOCIAL 

 

A sustentabilidade na dimensão social deve ser vista como a melhoria que envolve a 

manutenção do bem estar social, numa perspectiva em longo prazo. A sustentabilidade social 

está associada tanto ao bem estar material da população, quanto a sua participação nas 

decisões coletivas. Sachs (2008) defende que o objetivo da sustentabilidade social é construir 

uma civilização do ser, em que exista maior equidade na distribuição do ter, da renda. A 

sustentabilidade social refere-se a um processo de desenvolvimento que leva a um 

crescimento estável.  

Quando se trata de indicadores sociais para medir a sustentabilidade, estes são menos 

trabalhados na literatura (mas não menos importantes), comparado, por exemplo, com os 

indicadores econômicos e ambientais. O  fato se dá por apresentar características/tendências 

qualitativas e, dessa forma, demandar maiores dificuldades de mensuração e de defini-las com 

precisão. 

Não é fácil construir nem medir o conceito de bem-estar, dado que ele pode estar 

atrelado a questão da riqueza material de fácil mensuração, mas essa é apenas parte de um 

quadro geral de sustentabilidade. A outra é a de difícil mensuração, que apresenta um cenário 

mais subjetivo na definição do que seria esse bem-estar para a população. 

Acesso à saúde, bens e serviços, lazer, educação, habitação, proteção e segurança, 

podem estar relacionados ou não com a renda, a riqueza da sociedade. Contudo, a discussão 

quando se trata de sustentabilidade social é colocar a população, as pessoas nos mesmos 

níveis de acesso a esses bens e serviços. É diminuir as diferenças entre as diversas classes da 

sociedade e pensar na melhoria das condições de vida da população. 

É sob essa nova ótica de sustentabilidade, que por muito tempo vem sendo atrelado 

apenas ao progresso econômico, que este trabalho tenta extrapolar e integrar outras 

dimensões. Aqui especificamente a dimensão social, e por meio de indicadores de 

sustentabilidade, avaliar as condições sociais, nas quais se encontram os agricultores 

familiares residentes na área pesquisada. 
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Na Tabela a seguir, visualiza-se o conjunto de indicadores e índices selecionados 

para avaliar a sustentabilidade da agricultura familiar na microbacia do Rio Jacaré, no 

município de Francisco Beltrão – Pr. Os indicadores incluídos nesta dimensão são: Acesso à 

Saúde; Acesso a Bens e Serviços; Acesso ao Lazer; Acesso à Educação; Habitação/Moradia; 

Qualidade de Vida; Pessoas Residentes e Visão de Futuro do Agricultor. 

 
Tabela 5 – Apresentação dos dados relativos às diferentes formas de organização produtiva na dimensão social 

 

DIMENSÃO SOCIAL

INDICADORES                                                   

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IS ISE

Acesso à Saúde 0,20 0,40 0,20 0,22 0,20 0,24 0,20 0,24 0,22 0,22 0,20 0,20 0,20 0,22 0,22 0,22 0,20 0,30 0,22 0,57

Acesso a Bens e Serviços 0,30 0,31 0,26 0,23 0,21 0,27 0,23 0,24 0,30 0,27 0,33 0,27 0,27 0,29 0,21 0,31 0,30 0,33 0,36 0,70

Acesso ao Lazer 0,40 0,33 0,33 0,27 0,27 0,40 0,27 0,33 0,40 0,33 0,40 0,33 0,33 0,40 0,27 0,40 0,33 0,40 0,33 0,86

Acesso à Educação 0,40 0,35 0,35 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 0,25 0,35 0,20 0,25 0,30 0,78

Habitação/Moradia 0,40 0,40 0,30 0,40 0,20 0,38 0,38 0,40 0,40 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40 0,34 0,40 0,40 0,40 0,40 0,94

Qualidade de Vida 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,76

Pessoas Residentes 0,20 0,10 0,20 0,10 0,00 0,30 0,00 0,10 0,20 0,20 0,10 0,40 0,20 0,30 0,20 0,20 0,10 0,30 0,20 0,45

Visão de Futuro do Agricultor 0,30 0,15 0,33 0,23 0,23 0,33 0,23 0,18 0,33 0,23 0,35 0,33 0,33 0,23 0,10 0,38 0,33 0,20 0,33 0,67

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,81 0,73 0,71 0,62 0,55 0,80 0,58 0,64 0,78 0,67 0,77 0,84 0,74 0,78 0,59 0,80 0,67 0,77 0,73 0,72

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,72

DIMENSÃO SOCIAL

INDICADORES                                                    

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 IS ISE

Acesso à Saúde 0,20 0,24 0,22 0,24 0,22 0,22 0,20 0,20 0,54

Acesso a Bens e Serviços 0,17 0,11 0,21 0,21 0,30 0,27 0,21 0,23 0,54

Acesso ao Lazer 0,07 0,27 0,33 0,33 0,40 0,33 0,40 0,33 0,77

Acesso à Educação 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,25 0,30 0,25 0,70

Habitação/Moradia 0,28 0,36 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,40 0,92

Qualidade de Vida 0,10 0,30 0,20 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,72

Pessoas Residentes 0,40 0,10 0,20 0,10 0,40 0,20 0,10 0,10 0,50

Visão de Futuro do Agricultor 0,15 0,15 0,18 0,18 0,23 0,35 0,23 0,20 0,52

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,51 0,56 0,62 0,65 0,80 0,75 0,66 0,66 0,65

Indicie de Sustentabilidade Especifico (ISE) 0,65

DIMENSÃO SOCIAL

INDICADORES                                                     

SCORES 1 2 3 4 5 IS ISE

Acesso à Saúde 0,22 0,20 0,22 0,22 0,20 0,53

Acesso a Bens e Serviços 0,27 0,21 0,23 0,30 0,30 0,66

Acesso ao Lazer 0,33 0,40 0,27 0,40 0,40 0,90

Acesso à Educação 0,35 0,30 0,30 0,30 0,35 0,80

Habitação/Moradia 0,40 0,38 0,38 0,38 0,40 0,97

Qualidade de Vida 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,75

Pessoas Residentes 0,40 0,30 0,20 0,30 0,20 0,70

Visão de Futuro do Agricultor 0,18 0,20 0,23 0,33 0,35 0,64

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,77 0,72 0,66 0,79 0,78 0,74

Indicie de Sustentabilidade Especifico (ISE) 0,74

PRODUTORES

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO 

LEITEIRA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA 

PRODUÇÃO INTEGRADA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

PRODUTORES

PRODUTORES

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014 (Apêndice “C”). 

 

Dada a questão da imensurabilidade da maioria dos indicadores sociais, por 

apresentar uma leitura subjetiva ao contexto, muitas vezes, reduz-se a importância atribuída a 

esses indicadores. Contudo, a busca da sustentabilidade na dimensão social, consiste em 

manter, melhorar ao longo do tempo seus respectivos indicadores. Essa melhora dos 
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indicadores pode resultar de programas e ações convergentes de políticas públicas, como 

também da cooperação, colaboração dos indivíduos em comunidades locais. 

Na operacionalização da sustentabilidade social para a área pesquisada, buscou-se 

contemplar, principalmente, por meio dos indicadores selecionados, as oportunidades e a 

participação social entre os agricultores familiares abordados na pesquisa. O propósito foi de 

avaliar, analisar a satisfação das suas necessidades, como alimentação, transporte, saúde, 

moradia, lazer, relações com a vizinhança, ente outros. Expõe-se isto na Tabela 5, na qual se 

expressa a sustentabilidade social dos agricultores, por meio dos dados levantados na pesquisa 

de campo. 

Para a construção dos indicadores e índices de sustentabilidade, contidos na mesma 

Tabela envolvendo a dimensão social, foram utilizados 31 parâmetros originais, respondidos 

por meio da pesquisa de campo, agregados em 08 indicadores de sustentabilidade e a partir 

destes, chegou-se aos dados relativos aos índices. É por meio desses indicadores e índices que 

se faz a análise em relação a sustentabilidade da agricultura familiar na área estudada, 

envolvendo a dimensão social em suas diferentes formas de organização produtiva. 

De maneira geral (conforme Tabela 5), os resultados obtidos para os Indicadores de 

Sustentabilidade (IS), com exceção de apenas um indicador, na forma de organização 

produtiva com predomínio da produção agrícola, estão situados entre a escala de 

sustentabilidade média a excelente. Isto revela que há um certo conforto em relação ao bem-

estar dos agricultores familiares pesquisados, em termos de sustentabilidade na dimensão 

social. 

Todavia, é interessante apresentar e comentar alguns pormenores relacionados aos 

indicadores selecionados e que merecem destaque. No indicador Acesso à Saúde, por 

exemplo, há um comportamento relativamente homogêneo nas diferentes formas de 

organização produtiva analisadas. Sua sustentabilidade está situada na escala média (entre 

0,50 a 0,649). Isto ocorre pelo fato dos indivíduos pesquisados desfrutarem dos mesmos 

serviços de saúde prestados localmente. Entre os quais, frequentar o posto de saúde e receber 

visitas mensais de um agente de saúde local, o que determina um nível de avaliação excelente 

nesses parâmetros. 

Porém, nos outros parâmetros apresentados e que compõem conjuntamente o referido 

indicador, como no caso de possuir plano de saúde; convênio odontológico e sobre a 

frequência com os cuidados de sua saúde, a resposta dos pesquisados foi negativa, o que 

contribuiu para mostrar níveis baixos de sustentabilidade. Os resultados adversos para esses 
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parâmetros é que levaram a um comprometimento maior em termos de sustentabilidade do 

indicador. 

Outros dois indicadores que chamam a atenção, de acordo com a Tabela 05 são os 

relacionados a Pessoas Residentes e Acesso a Bens e Serviços. No caso do primeiro, avaliado 

na pesquisa pelo parâmetro da composição familiar, percebe-se que os resultados são 

divergentes de acordo com cada forma de organização produtiva e apresentam uma 

discrepância significativa. Para a forma de organização produtiva com predomínio da 

produção agrícola, o grau de sustentabilidade é ruim. Já na forma de organização produtiva 

com predomínio da integração, apresenta-se com sustentabilidade boa. Enquanto, na leiteira, 

aparece como sustentabilidade média. A explicação se dá pelo diferencial demandado de mão 

de obra em cada uma das diferentes formas produtivas. 

Já o indicador, Acesso a Bens e Serviços, que apresenta situações de sustentabilidade 

diferenciadas, a heterogeneidade é menor e merece maior destaque na forma de organização 

produtiva com predomínio da produção leiteira, onde o grau de sustentabilidade é médio, 

enquanto nas demais é considerado bom. Nesse caso se destaca, de acordo com os dados 

levantados nas propriedades onde predomina a produção leiteira, que ocorre um substancial 

diferencial na quantidade produzida de leite. Têm-se nas propriedades plantéis de animais 

diferenciados (em quantidade e em genética), o que implica diretamente sobre a renda 

auferida e, consequentemente, ao acesso aos bens e serviços, que interferem no resultado da 

sustentabilidade desse indicador. 

Nos demais indicadores apresentados, percebe-se um comportamento bastante 

homogêneo de acordo com cada forma de organização produtiva. Os resultados obtidos para 

os parâmetros que compõem os indicadores, por meio da pesquisa de campo, são comuns a 

todos os produtores residentes na área pesquisada e, dessa forma, as respostas apresentaram 

poucas divergências. Merece destaque nesse grupo o indicador Habitação/Moradia, pelo 

excelente grau de sustentabilidade apresentado em todas as formas de organização produtivas. 

Em síntese, descreveu-se o comportamento dos oito indicadores de sustentabilidade 

selecionados para a dimensão social nas diferentes formas de organização produtiva. 

Verificou-se que, apesar de demonstrar níveis de sustentabilidade aparentemente 

homogêneos, algumas especificidades ficaram explícitas. Essas são demonstradas no gráfico 

seguinte, no qual se apresenta o conjunto de indicadores trabalhados, a fim de compará-los em 

suas diferentes formas de organização produtiva. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 7 – Comportamento dos indicadores de sustentabilidade nas diferentes formas de organização produtiva 

(dimensão social) 

 

Como se observa no gráfico, apenas um indicador, Pessoas Residentes, pertencente à 

forma de organização produtiva com predomínio da produção agrícola, encontra-se abaixo do 

nível médio de sustentabilidade; situação ruim, ou seja, está abaixo de 0,50 na escala de 

sustentabilidade. Explica-se pelo fato de que nessa forma de organização produtiva, a 

necessidade de pessoas requisitadas para o processo produtivo é bastante reduzida. A 

demanda por mão de obra é sazonal, de acordo com o ciclo de cada atividade e se confirmou 

nos dados da pesquisa, onde na maior parte das propriedades, (aproximadamente 65%) 

encontram-se apenas o casal residente. 

Da mesma forma, os dados da pesquisa também revelaram que na forma de 

organização produtiva leiteira, o número de pessoas residentes restringe-se ao casal, quando 

muito acompanhados por um idoso aposentado. Curioso também, que geralmente a esposa se 

ocupa de trabalhos não-agrícolas (em torno de 60% das propriedades) e trabalha na escola ou 

Posto de Saúde da própria comunidade, ou mesmo em cidades próximas. 

Já no caso da forma de organização produtiva integrada, percebe-se um nível de 

sustentabilidade melhor que chega a 0,70 na escala de sustentabilidade para o mesmo 

indicador. Fato explicado pela maior demanda por mão de obra (pelo menos duas pessoas em 

período integral), e que é confirmado pelos dados da pesquisa. Em 100% dessas propriedades 

o casal ainda está acompanhado por um ou mais filhos. Consequentemente, ocorre também 

um número maior de atividades desempenhadas no interior dessas propriedades. 
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Dois outros indicadores, Acesso a Bens e Serviços e Visão de Futuro do Agricultor, 

apresentam uma certa heterogeneidade no seu comportamento de acordo com cada forma de 

organização produtiva. Destaca-se a de produção leiteira com o menor indicador de 

sustentabilidade, entre 0,50 a 0,649 (sustentabilidade média). Enquanto, para as duas outras 

formas de organização, a escala fica entre 0,65 a 0,799 (sustentabilidade boa). 

No caso do indicador Acesso a Bens e Serviços, explicado pelos parâmetros, bens 

(móveis e utensílios na residência); energia elétrica; telefonia; acesso a internet; TV por 

assinatura e transporte coletivo, o desempenho menor na forma de organização produtiva 

leiteira se dá, principalmente, por usufruir menos de alguns serviços avaliados (telefone, 

internet, TV por assinatura). Isso se explica por um poder aquisitivo menor em grande parte 

das propriedades pesquisadas. A atividade leiteira exige uma escala de produção elevada, com 

retorno baixo e, muitas vezes, não condizente com as condições em que se encontram os 

produtores familiares, que produzem apenas para manter níveis básicos de subsistência. 

Já para as formas de organização produtiva agrícola e a integrada, além de contar 

com móveis e utensílios na residência e usufruir do transporte coletivo e energia elétrica, 

conforme a forma de organização produtiva leiteira, estas agregam em seu pacote de serviços 

(a maioria dessas propriedades), o acesso a telefone, internet e a TV por assinatura. Isto 

propicia um nível de satisfação e, consequentemente, um grau de sustentabilidade maior, de 

acordo com a escala atribuída. Reforçando o exposto, o serviço de internet faz parte das 

exigências requeridas pelas empresas integradoras aos produtores que desempenham essas 

atividades. 

Por outro lado o indicador, Visão de Futuro do Agricultor, também apresenta uma 

certa discrepância entre as diferentes formas de organização produtivas. Da mesma forma que 

o indicador anteriormente analisado, a forma de organização produtiva leiteira é aquela que 

apresenta o grau de sustentabilidade inferior, localizado um pouco acima dos 0,50, o que 

perfaz uma situação de sustentabilidade média. Para as outras formas de organização, o grau 

de sustentabilidade situa-se entre 0,60 e 0,70 (sustentabilidade média a boa). Esse indicador é 

explicado pelos parâmetros, capitalização ao longo do tempo; terra suficiente para reprodução 

dos filhos; casal pretende ficar na agricultura e filhos pretendem ficar na agricultura. 

Diante dos dados levantados para tais parâmetros na pesquisa de campo, o 

comportamento de um nível de sustentabilidade na média inferior, próximo à escala de 

sustentabilidade ruim nesse indicador para a produção leiteira, é explicado pelos parâmetros, 

terra suficiente para reprodução dos filhos e a permanência dos filhos na agricultura. Como a 

maior parte das propriedades tem na produção de leite a dependência maior de sobrevivência, 
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possuem menor quantidade de terra disponível para a agricultura. A demanda desta se dá 

basicamente para o plantio de milho utilizado como fonte de alimentação (silagem) para os 

animais. Dessa forma, sobra pouco ou quase nada nos afazeres dos filhos na propriedade. Na 

busca de novas alternativas de sobrevivência, os filhos comprometem a sustentabilidade em 

longo prazo dessa forma de organização na dimensão social. 

Para os demais indicadores selecionados e contidos no gráfico 7, ocorre uma certa 

hegemonia no comportamento em relação aos níveis de sustentabilidade, independente das 

formas de organização produtivas desempenhadas, entre eles: Acesso à Saúde; Acesso à 

Educação; Acesso ao Lazer; Habitação/Moradia e Qualidade de Vida. Explica-se isto pelo 

fato deste estudo analisar a sustentabilidade na agricultura familiar, localizada numa 

microbacia, ou seja, a sustentabilidade local desse espaço. Assim, os parâmetros que explicam 

tais indicadores são de acesso comum a todos os indivíduos, o que leva a semelhança nos 

resultados atingidos para medir a sustentabilidade por meio desses indicadores. 

Corroborando com o exposto em relação aos indicadores de sustentabilidade 

selecionados e avaliados na dimensão social, nas suas diferentes formas de organização 

produtivas, apresenta-se o gráfico na sequência, que mostra a distribuição desses indicadores 

de acordo com as escalas estabelecidas e os percentuais de indicadores contidos em cada 

escala. 

1 ≤ IS ≤ 0,800 0,799 ≤ IS ≤ 0,650 0,649 ≤ IS ≤ 0,500 0,499 ≤ IS ≤ 0,300 0,299 ≤ IS ≤ 0,000
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 8 – Percentuais de distribuição dos indicadores de sustentabilidade em cada forma de organização 

produtiva 

 

Na análise desse gráfico fica evidente o bom desempenho no grau de 

sustentabilidade apresentado na dimensão social pelos indicadores construídos. Percebe-se 
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uma supremacia na concentração dos indicadores entre a escala de sustentabilidade boa à 

excelente nas formas de organização produtiva com predomínio agrícola e a integrada, num 

percentual de 75% em ambas as formas, restando apenas 25% dos indicadores entre a escala 

média e ruim no caso do predomínio agrícola e de 25% na escala média para o predomínio da 

integração. 

Por outro lado, a forma de organização produtiva leiteira apresenta 50% dos seus 

indicadores concentrados entre as escalas boa e excelente de sustentabilidade. Os outros 50% 

estão na escala média de sustentabilidade.  O que determina que nessa dimensão os resultados 

obtidos para medir os indicadores podem ser considerados satisfatórios e denotam níveis de 

sustentabilidade aceitáveis em médio e em longo prazos. 

Os resultados positivos na escala de sustentabilidade demonstrados pelos respectivos 

indicadores são parte integrante na busca de resultados melhores nas outras dimensões 

analisadas na pesquisa. Há um bom desempenho na dimensão social, que promove uma 

qualidade de vida apreciável para os agricultores familiares que compõem o estudo, fator 

determinante para a permanência na atividade e na busca por melhores resultados 

econômicos, melhor aproveitamento dos recursos naturais e maior apoio institucional.  

Na mesma direção e reforçando o bom desempenho dos indicadores de 

sustentabilidade nessa dimensão, está o Índice de Sustentabilidade Individual (ISI). Por meio 

da agregação dos oito indicadores selecionados, chega-se a sustentabilidade individual 

apresentada por meio do ISI para cada produtor pesquisado. O gráfico, a seguir, demonstra os 

resultados individuais que obedecem as mesmas escalas de sustentabilidade definidas para os 

indicadores e que estão inseridas na Metodologia da presente pesquisa. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 9 – Concentração do ISI de acordo com as escalas de sustentabilidade 

 

Como pode ser visualizado no gráfico 9, da mesma forma que os Indicadores de 

Sustentabilidade (IS), o Índice de Sustentabilidade Individual (ISI), situa-se entre o grau de 

sustentabilidade média a excelente nas três diferentes formas de organização produtivas. 

Observa-se no referido gráfico, que todos os pontos que representam os produtores de forma 

individual, por meio do ISI, estão situados nos eixos do quadrante à direita, situados dessa 

forma entre as escalas de 0,50 à 1,00 de sustentabilidade. 

Na forma de organização produtiva com predomínio da produção integrada, todos os 

ISI estão situados na escala de sustentabilidade boa (entre 0,650 a 0,799), próximos ao limite 

superior dessa escala (conforme Tabela 5). Esse fato denota uma situação positiva, pois isso 

pode servir de estímulo para esses produtores caminharem para atingir índices de 

sustentabilidade de excelência na forma de organização produtiva. Os indicadores que mais se 

destacaram na composição do ISI foram: Acesso ao Lazer; Acesso à Educação; 

Habitação/Moradia e Pessoas Residentes, o que demonstra que a área pesquisada oferece 

uma infraestrutura social adequada para atingir níveis de sustentabilidade representativos. 

Por outro lado, as formas de organização com predomínio da produção agrícola e, 

produção leiteira, apresentam o ISI distribuído em três escalas de sustentabilidade: excelente, 

boa e média. A maior concentração está entre o nível bom a excelente, com 73,68% para a 

forma de organização com predomínio agrícola e 62,5% para a forma de organização com 
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predomínio da produção leiteira. Verifica-se também que a produção leiteira concentra um 

percentual maior do que a produção agrícola na escala de sustentabilidade média, qual seja, 

37,5% e 26,32%, respectivamente. 

Em suma, tem-se de acordo com os dados da pesquisa, resultados positivos para o 

ISI na dimensão social em todas as formas de organização produtivas. Porém, os números 

contidos na Tabela 5 que representam os escores atribuídos aos parâmetros utilizados para 

medir os indicadores, apresentam algumas situações que merecem destaque e que 

comprometem em parte o ISI de algumas propriedades. Dentre estes indicadores estão, Acesso 

a Bens e Serviços; Pessoas Residentes e Visão de Futuro do Agricultor, cada qual com o seu 

comportamento de acordo com as atividades desempenhadas pelos agricultores familiares 

pesquisados. 

Por fim, apresenta-se no gráfico 10, o Índice de Sustentabilidade Específico (ISE) 

para cada forma de organização produtiva que envolve a dimensão social. Esse índice 

compreende a média dos Indicadores de Sustentabilidade (IS) e/ou a média dos Índices de 

Sustentabilidade Individuais (ISI), apresentados na Tabela 5.   
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 10 – Índice de Sustentabilidade Específico para cada forma de organização produtiva (dimensão social). 

 

Verifica-se no gráfico que, embora todas as formas de organização produtivas 

apresentam um Índice de Sustentabilidade Especifico (ISE), classificado na escala de 

sustentabilidade boa, entre 0,65 à 0,799, o melhor desempenho ficou para a forma de 

organização com predomínio da integração. Esta apresenta um ISE de 0,74, e se encontra 

próxima à escala superior da sustentabilidade boa. Por outro lado, a forma de organização 

produtiva com predomínio agrícola, ficou numa escala intermediária (0,72). Na forma de 

organização com predomínio da produção leiteira, o ISE ficou no limite inferior da escala de 
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sustentabilidade boa (0,65), o que mostra que essa forma de organização produtiva apresenta 

uma maior vulnerabilidade em termos de sustentabilidade quando comparada às outras. 

Contextualizando, os dados apresentados na dimensão social em suas diferentes 

formas de organização produtivas para a agricultura familiar na área pesquisada, demonstram 

uma certa tranquilidade por parte dos produtores integrantes. Esses resultados sociais 

relevantes, servem como inspiração na busca pela sustentabilidade dos produtores em longo 

prazo. Já que contemporaneamente a noção de desenvolvimento, que historicamente limitou-

se a eficiência econômica, volta-se para outras áreas, quais sejam as socioambientais e a uma 

participação mais efetiva em termos institucionais. 

Nesse sentido, a visão produtivista predominante, na qual a participação humana era 

pouco privilegiada e a ambiental desconsiderada, passa a dar uma importância maior a 

pertinência e ao saber local que valoriza aspectos tradicionais locais e culturais de cada 

unidade de produção. A sustentabilidade depende de uma situação multidimensional, ou seja, 

a eficiência econômica deve ser complementar à eficiência distributiva e não antagônica. As 

dimensões econômica, social, ambiental e institucional trabalhadas nea pesquisa, precisam ser 

complementares e não excludentes. Ambas se inter-relacionam, cada qual com sua 

participação rumo á sustentabilidade. 

 

6.3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA DIMENSÃO AMBIENTAL 

 

A dimensão ambiental tem relação direta com tudo aquilo que cerca os seres vivos. 

Para atingir a sustentabilidade ambiental é preciso preocupar-se com os impactos gerados 

pelas atividades humanas sobre o meio ambiente, já que os limites ambientais refletem a 

capacidade de suporte e a capacidade regenerativa dos diversos ecossistemas. A exploração 

dos recursos naturais, principalmente como fonte de matéria-prima, requer um compromisso 

humano, pois a natureza é a base fundamental sobre a qual se assenta a espécie humana 

(BELLEN, 2006). 

A ideia de uma agricultura sustentável remete ao desejo social na criação de novos 

métodos, novas tecnologias, apropriadas para cada situação que conservem os recursos 

naturais e, ao mesmo tempo, atenda a demanda por alimentos e produtos saudáveis. Implantar 

uma agricultura sustentável em larga escala que preserve os recursos naturais e o meio 

ambiente é tarefa difícil, dado que as soluções consideradas sustentáveis são específicas a 

cada ecossistema. Desse modo, difíceis de serem multiplicadas. Aí a necessidade de se criar e 
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desenvolver estudos para atingir a sustentabilidade local e a partir desta caminhar para o 

global. 

A noção de sustentabilidade na agricultura está diretamente associada à possibilidade 

de se manter a produção ao longo do tempo, conservando e/ou melhorando a base dos 

recursos produtivos existentes. O que é sustentável em um lugar ou local específico, em 

determinado período de tempo e em certo estágio de desenvolvimento, não necessariamente, 

será sustentável em outro. A preservação e a recuperação dos recursos naturais obedecem  

características e funções de cada ecossistema, que são fundamentais para resgatar e manter as 

condições econômicas, sociais e ambientais no campo e para melhorar os níveis de vida de 

sua população rural. 

Corroborando, requer-se o compromisso institucional, com o objetivo de criar 

condições compatíveis, principalmente para agricultura familiar no campo ambiental. 

Incentivar e fomentar a reconstituição de matas ciliares, proteção às nascentes, reserva legal, 

dando a estes o respaldo necessário via políticas públicas. Isso requer o envolvimento de 

técnicos extensionistas, juntamente com o conhecimento e a vontade local desses pequenos 

produtores na busca de soluções que premiam formas de exploração sustentáveis, 

ambientalmente, economicamente, socialmente e institucionalmente. 

É nesse sentido, que se avalia a sustentabilidade ambiental da agricultura familiar 

num contexto local, por meio da construção de indicadores de sustentabilidade. Estes se 

referem ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental e estão relacionados à prática 

de preservação e conservação desses recursos pelos agricultores familiares residentes na área 

de estudo. Tais práticas remetem a preocupação da permanência na propriedade em longo 

prazo e da sustentabilidade ambiental da agricultura familiar local. 

Os oito indicadores para averiguar em que condições estão sendo explorados os 

recursos naturais e quais as práticas utilizadas para sua recuperação e preservação ao longo do 

tempo na área estudada, estão classificados em: Uso da Terra; Manutenção e Renovabilidade 

da Capacidade de Produção do Solo; Biodiversidade; Qualidade da Água Doce; Áreas 

Costeiras; Práticas Conservacionistas ao Longo da Microbacia; Proteção do Solo e Práticas 

Conservacionistas. Os resultados aferidos, por meio de dados levantados na pesquisa de 

campo, para avaliar tais indicadores, estão contidos na Tabela a seguir e envolvem a dimensão 

ambiental e as diferentes formas de organização produtiva. 
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Tabela 6 – Apresentação dos dados relativos às diferentes formas de organização produtiva na dimensão 

ambiental 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL

INDICADORES                                                                                                                       

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IS ISE

Uso da Terra 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,40 0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,88

Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do Solo 0,30 0,30 0,40 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 0,30 0,30 0,00 0,40 0,62

Biodiversidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,20 0,10 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 0,30 0,14

Qualidade da Água Doce 0,30 0,28 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,25 0,28 0,30 0,30 0,40 0,40 0,30 0,30 0,28 0,28 0,30 0,30 0,75

Áreas Costerias 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,83

Práticas Conservacionistas ao Longo da Microbacia 0,25 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,20 0,20 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,57

Proteção do Solo 0,33 0,33 0,38 0,23 0,34 0,33 0,23 0,34 0,39 0,28 0,39 0,34 0,39 0,34 0,33 0,34 0,29 0,28 0,29 0,80

Práticas Conservacionistas 0,25 0,18 0,22 0,18 0,24 0,26 0,16 0,20 0,26 0,16 0,24 0,26 0,24 0,24 0,26 0,28 0,20 0,22 0,28 0,57

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,70 0,65 0,65 0,48 0,53 0,68 0,46 0,53 0,67 0,65 0,77 0,79 0,77 0,66 0,57 0,73 0,65 0,51 0,81 0,65

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,65

DIMENSÃO AMBIENTAL

INDICADORES                                                                                               

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 IS ISE

Uso da Terra 0,30 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,40 0,88

Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do Solo 0,30 0,10 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,10 0,25

Biodiversidade 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Qualidade da Água Doce 0,30 0,40 0,28 0,30 0,13 0,20 0,25 0,30 0,67

Áreas Costerias 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,30 0,40 0,84

Práticas Conservacionistas ao Longo da Microbacia 0,27 0,23 0,23 0,23 0,27 0,23 0,23 0,23 0,60

Proteção do Solo 0,34 0,33 0,23 0,34 0,33 0,26 0,21 0,34 0,74

Práticas Conservacionistas 0,30 0,14 0,16 0,24 0,26 0,24 0,24 0,28 0,58

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,69 0,66 0,47 0,66 0,52 0,51 0,51 0,64 0,58

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,58

DIMENSÃO AMBIENTAL

INDICADORES                                                                                               

SCORES 1 2 3 4 5 IS ISE

Uso da Terra 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00

Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do Solo 0,40 0,40 0,30 0,30 0,00 0,70

Biodiversidade 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10

Qualidade da Água Doce 0,40 0,20 0,25 0,23 0,30 0,69

Áreas Costerias 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,75

Práticas Conservacionistas ao Longo da Microbacia 0,23 0,30 0,27 0,23 0,23 0,63

Proteção do Solo 0,28 0,21 0,39 0,24 0,34 0,73

Práticas Conservacionistas 0,28 0,26 0,26 0,20 0,28 0,64

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,75 0,68 0,68 0,59 0,58 0,65

Indicie de Sustentabilidade Especifico(ISE) 0,65

PRODUTORES

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO LEITEIRA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO 

INTEGRADA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

PRODUTORES

PRODUTORES

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014 (Apêndice “C”). 

 

Antes de adentrar a análise propriamente dita sobre o resultado dos indicadores e 

índices contidos na Tabela 06 é importante que se coloque um ponto de vista sobre o que vem 

a ser o meio ambiente. Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 42), consideram que é possível 

desdobrar o conceito de meio ambiente em três enfoques. O primeiro, objetivo e biocêntrico, 

entende o meio ambiente como um conjunto de objetos naturais em interação (espécies, 

meios, ecossistemas) e cuja conservação e reprodução devem ser mantidas e asseguradas. 

Já, o segundo conceito, é subjetivo e antropocêntrico, o meio ambiente é entendido 

com um conjunto de relações humanas com o meio natural e com o meio construído, onde 

vivem. E o terceiro conceito, tecnocrático, considera que o meio ambiente se baseia na 

relação entre humanos e a natureza, e, considera todas as interações entre elementos naturais e 

a sociedade humana. 
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A propriedade dos conceitos assegura que tratar da sustentabilidade ambiental, 

significa lidar com a gestão dos recursos naturais, tomar decisões sobre o uso e o não uso, 

sobre o valor de uso e o valor de existência, sobre consumir no presente ou deixar para as 

gerações futuras. Lembrar que existem recursos renováveis e não renováveis e que, nem 

sempre esses podem ser restaurados ou repostos. A prática de conservação e ou preservação 

dos recursos naturais é elemento indispensável para manter os serviços prestados pelos 

ecossistemas e dar continuidade a vida no planeta. 

É importante deixar claro que qualquer atividade produtiva implica algum tipo de 

tensão ou choque sobre o mundo natural. Nesse sentido, busca-se por meio de indicadores 

selecionados, avaliar o grau de sustentabilidade ambiental em que se encontram os 

agricultores familiares na área de estudo.  

Para isso, têm-se 08 indicadores, compostos por 24 parâmetros originais, cada qual, 

em sua maioria, constituído por 05 variáveis para as quais se atribuem um escore, com a 

finalidade de avaliar os níveis de sustentabilidade em relação a preservação e ou manutenção 

dos recursos naturais existentes nas propriedades. A metodologia adotada visa demonstrar o 

comportamento e a importância atribuídos pelos produtores em relação ao uso desses recursos 

naturais ao longo do tempo. 

De maneira geral, os Indicadores de Sustentabilidade (IS) selecionados e avaliados 

nas diferentes formas de organização produtivas na dimensão ambiental, mostram que há uma 

preocupação e o respeito por parte dos agricultores familiares em relação aos cuidados com o 

uso dos recursos naturais. Existe a consciência de manter o retorno sobre as atividades 

desempenhadas no presente, mas com o conhecimento da necessidade do controle sustentável 

dessa exploração do momento sem comprometer o desempenho das atividades no futuro. 

Dois IS chamam a atenção e merecem uma análise mais detalhada em relação ao 

grau de sustentabilidade apresentado de acordo com a escala pré-definida. São os indicadores 

Biodiversidade e Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do Solo. Este 

último merece destaque apenas na forma de organização produtiva com predomínio da 

produção leiteira. Para a produção agrícola e para a produção integrada, o desempenho está 

dentro da generalidade dos demais indicadores. 

Para o caso do indicador Biodiversidade, utilizou-se o parâmetro técnicas utilizadas 

(ver apêndice “A”), composto pelas variáveis: a) mantém manejo integrado entre cultivos e 

criação; b) mantém práticas de policultura; c) integração de espécies; d) número reduzido de 

espécies; e, e) práticas de monocultivo, a fim de avaliar seu comportamento nas propriedades 

pesquisadas. Percebe-se que o grau de sustentabilidade, de acordo com a escala, apresenta-se 
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como crítica, situado entre 0,00 e 0,299, para ambas as formas de organização produtivas 

desempenhadas. 

Isso ocorre pelo fato de que conforme dados dos escores apresentados na Tabela 6 

(observa-se que a quase totalidade das respostas estão entre 0,00 e 0,10), os produtores 

familiares pesquisados adotam práticas de monocultivos na maior parte das propriedades (em 

torno de 90%), seguido de número reduzido de espécies/cultivos. Essa prática reduzida de 

diversidade de espécies compromete a base de integração de produtos e atividades o que leva 

a um resultado comprometedor em termos de sustentabilidade. 

A não diversidade de cultivos influencia na manutenção de espécies e aumenta a 

incidência de pragas, consequentemente, aumenta a necessidade de utilização de 

agroquímicos. Essa prática eleva os custos de produção e os riscos na atividade 

desempenhada, que afeta tanto o processo econômico, quanto o social e o ambiental na 

propriedade. A diversidade de cultivos é uma característica importante para atingir a 

sustentabilidade, pois o manejo integrado de plantas e demais atividades pecuárias levam a 

uma redução no uso de insumos externos e proporcia um melhor retorno no processo 

produtivo. 

Na forma de organização produtiva com predomínio da produção leiteira, além do 

indicador Biodiversidade, o de Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do 

Solo, encontra-se na mesma escala de sustentabilidade crítica. A origem dela é o reflexo das 

práticas de cultivo utilizadas e os cuidados com o solo. Devido ao predomínio do plantio do 

milho para ser utilizado como alimento aos animais, ocorre uma redução na rotação de 

culturas, adubação verde e, em contrapartida, uma deterioração na fertilidade e capacidade de 

produção desse solo. 

Ademais, outro indicador que se destaca, porém na parte superior da escala de 

sustentabilidade com grau de sustentabilidade excelente nas três formas de organização 

produtivas é o indicador Uso da Terra. Todos os dados da pesquisa situam-se entre os escores 

0,3 e 0,4 conforme Tabela 6, chegando na forma de organização produtiva integrada ao nível 

máximo de sustentabilidade (1,00). Isso significa dizer que há um compromisso com o uso da 

terra por parte dos produtores familiares na área pesquisada, pois cultivam apenas as áreas 

propícias para a produção e quando muito utilizam fragmentos da área de preservação, mas 

com precauções contra a degradação dos recursos naturais. 

O cuidado com a degradação dos recursos naturais se reflete também nos 

indicadores, Qualidade da Água Doce; Áreas costeiras e Proteção do Solo, para os quais o 

grau de sustentabilidade está localizado entre as escalas de bom a excelente (0,65 a 1,00). De 
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acordo com os dados da pesquisa, na totalidade das propriedades a autossuficiência de água 

potável é fato comum. Parte destas possui água encanada de poço artesiano comunitário, 

outras possuem poço artesiano particular e outras ainda, usufruem da água vinda de poços 

tradicionais nas propriedades. Isso demonstra que a área pesquisada detém um lençol freático 

conservado capaz de atender às necessidades no consumo de água das propriedades. 

A mesma importância e cuidado que se têm com a água que abastece diretamente as 

propriedades, por meio de poços, são dispensadas e confirmadas nos indicadores, Áreas 

Costeiras e Proteção do Solo. Na questão do indicador Áreas Costeiras, medido pelo 

parâmetro, quanto à preservação (ver apêndice “A”), contendo as variáveis, a) nascentes 

preservadas com mata ciliar sem acesso de animais; b) preservadas, mas com acesso de 

animais; c) um lado da margem preservada e outro lado descoberto; d) totalmente descoberto; 

e, e) com assoreamento e contaminação, percebe-se de acordo com os escores atribuídos na 

pesquisa de campo e apresentados na Tabela 6 que estes estão entre 0,30 e 0,40. Tal 

comportamento demonstra uma total preocupação e o comprometimento por parte dos 

agricultores em preservar e manter os córregos e pequenos rios que cortam a microbacia que 

compreende a área de estudo. 

Não diferente, em relação ao indicador Proteção do Solo, existe o mesmo grau de 

comprometimento por parte dos produtores, quanto ao cuidado dispensado para tal recurso 

natural. Tendo total consciência de que a continuidade nas atividades agrícolas e pecuárias 

desempenhadas nas diferentes formas de organização produtivas são totalmente dependentes 

da proteção e qualidade do solo e da proteção e qualidade da água. Nesse sentido, todas as 

técnicas de retenção da água na propriedade, com a existência de curvas de nível, plantio em 

contorno, terraceamento e bacias de contenção dessa água, eliminam ou reduzem as marcas de 

erosão e auxiliam no processo de evitar o assoreamento dos rios. 

Mais ainda, cuidados específicos para a proteção do solo como cobertura verde, 

plantio direto, extinção total do uso de fogo, são práticas comuns entre os produtores 

pesquisados. A finalidade desses cuidados consistem em manter e ou aumentar a capacidade 

de produção desse recurso natural, dada a consciência que a permanência na propriedade está 

diretamente ligada a preservação ambiental, que inclue uma cesta de recursos indispensáveis 

para atingir a sustentabilidade em longo prazo. 

E, por fim, entre os oito indicadores selecionados e construídos por meio dos dados 

da pesquisa de campo, restaram o indicador Práticas Conservacionistas ao Longo da 

Microbacia e Práticas Conservacionistas. Ambos apresentaram um grau de sustentabilidade 

médio, conforme escala de sustentabilidade, ficando entre 0,50 e 0,649. É importante frisar 
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que a localização está na parte superior da escala, caminhando para um grau de 

sustentabilidade bom, em ambas as formas de organização produtivas. 

O resultado para esses dois indicadores com a finalidade de evoluir na escala de 

sustentabilidade, depende apenas de algumas práticas desenvolvidas nas propriedades e que 

precisam ser corrigidas. Têm-se, por exemplo, o caso do destino dos dejetos de animais que 

na sua maioria encontra-se em pocilgas abertas. Os dejetos humanos nas tradicionais fossas 

negras. E o mais preocupante é o uso de agrotóxicos no controle biológico. Todos esses 

fatores comprometem significativamente o resultado desses indicadores e porque não dizer 

influenciam em todos os demais. 

De modo geral, os indicadores que compõem a dimensão ambiental, apresentam uma 

certa heterogeneidade em todas as formas de organização produtivas analisadas, no que diz 

respeito ao grau de sustentabilidade apresentado de acordo com a escala pré-estabelecida. Isso 

fica explicito no gráfico a seguir, que mostra o comportamento desses indicadores, a fim de 

compará-los em cada uma das formas de organização produtivas. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 11 – Comportamento dos Indicadores de Sustentabilidade nas diferentes formas de organização 

produtiva (dimensão ambiental) 

 

Fica evidente no gráfico 11 a extremidade apresentada no grau de sustentabilidade no 

indicador Biodiversidade, em relação aos demais indicadores nas três diferentes formas de 

organização produtivas analisadas. Isso se explica pelo número reduzido de cultivos e de 

criação nas propriedades pesquisadas. Além do mais combinado com a utilização de 

agroquímicos e a pouca utilização de lavouras consorciadas e de rotação de cultivos, 

caracterizando modos de produção com níveis de diversidade reduzidos. 
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A diversidade é uma característica importante da sustentabilidade, uma vez que 

protege e repõe parte dos nutrientes do solo, reduz a incidência de pragas e doenças, bem 

como ocasiona uma situação menos agressiva ao meio ambiente, auxilia na redução de custos 

e riscos nas atividades, melhorando os níveis de sustentabilidade nas diferentes dimensões. 

Outro indicador que apresenta um grau de sustentabilidade ruim, conforme 

demonstrado no gráfico é o de Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do 

Solo, é a forma de organização produtiva com predomínio da atividade leiteira. Este é 

significativamente influenciado pela falta de diversidade de cultivos, pois predomina o plantio 

de milho durante o ano todo, em razão de ser um dos principais componentes da alimentação 

do rebanho bovino leiteiro,  

Tal prática, comum nessa forma de organização produtiva, além de prejudicar o 

próprio recurso natural terra, atinge também a redução da renda na propriedade.  Ocorre pelo 

fato de se fazer a correção do solo quase que exclusivamente com insumos externos à 

propriedade. O único insumo interno utilizado é parte do esterco produzido pelos animais em 

conjunto com adubos químicos para a fertilização e recuperação da produtividade da terra, 

consequentemente, geram-se custos mais elevados no processo produtivo, o que influencia 

sobremaneira, no resultado final da atividade. 

Colocadas essas duas exceções em relação ao comportamento dos Indicadores de 

Sustentabilidade (IS) selecionados e construídos na dimensão ambiental, o gráfico 11 mostra 

uma certa hegemonia no comportamento dos demais indicadores, nas diferentes formas de 

organização produtivas, apresentando apenas pequenas variações. Todavia, permanece dentro 

da mesma escala de sustentabilidade (média à excelente) que apresenta pequenas variações 

dadas algumas especificidades relacionadas a cada atividade. 

Essa concentração dos indicadores que ocorre nas diferentes escalas de 

sustentabilidade pré-definidas para esse estudo, podem ser melhor observadas no gráfico na 

sequência, onde se apresenta a distribuição dos Indicadores de Sustentabilidade (IS) na 

dimensão ambiental para as diferentes formas de organização produtivas. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 12 – Percentuais de distribuição dos indicadores de sustentabilidade em cada forma de organização 

produtiva 

 

A leitura do gráfico 12 deixa claro o exposto acima, onde a maior concentração dos 

Indicadores de Sustentabilidade aparece entre as escalas média à excelente. Na forma de 

organização produtiva com predomínio da agricultura e na integrada, 87,5% dos indicadores 

encontram-se nessas escalas de sustentabilidade. Enquanto que 75% é o percentual de 

indicadores contidos nas mesmas escalas para a forma de organização produtiva leiteira. 

Observa-se que apenas 12,5% dos indicadores estão na escala crítica de sustentabilidade para 

a produção agrícola e a integrada e 25% para a produção leiteira. 

Diante do exposto, de acordo com a distribuição dos percentuais apresentados no 

gráfico 12, pode-se afirmar que o grau de sustentabilidade confirmado pelos indicadores na 

dimensão ambiental, demonstram que existe uma certa consciência por parte dos agricultores 

familiares na área pesquisada em relação à preservação e manutenção dos recursos naturais. 

Em ambas as formas de organização produtivas, no mínimo 50% dos indicadores estão entre a 

escala de sustentabilidade boa à excelente. 

Esse desempenho relativamente positivo por parte dos IS, também se confirma 

quando se analisa o Índice de Sustentabilidade Individual (ISI) para cada propriedade 

pesquisada. A maior parte desse índice está concentrado entre as escalas de sustentabilidade 

média à boa em ambas as formas de organização produtivas. O gráfico a seguir, demonstra tal 

situação na dimensão ambiental. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 13 – Concentração do ISI de acordo com as escalas de sustentabilidade 

 

O ISI mede a sustentabilidade individual em que cada propriedade se encontra na 

agricultura familiar na área pesquisada. O gráfico 13 mostra que há uma concentração desse 

índice nas escalas média e boa de sustentabilidade (entre 0,50 à 0,799). No caso da forma de 

organização produtiva com predomínio da integração, 60% dos índices estão concentrados na 

escala de sustentabilidade boa, contra 40% na média, conforme dados da Tabela 6 e 

demonstrado no gráfico 13. 

Já para as formas de organização produtivas com predomínio agrícola e leiteira, 

ocorre uma distribuição um pouco mais abrangente dentro das escalas de sustentabilidade. 

Verificam-se propriedades com índices que vão de ruim a bom, mas que mantêm a 

concentração entre a escala média e boa de 84,21% e 87,5%, respectivamente. Desse 

percentual a atividade leiteira concentra a maior parte (50%) das propriedades na escala de 

sustentabilidade média. 

Vale destacar também que o comportamento do ISI mostrado no gráfico 13, de 

acordo com cada escala de sustentabilidade, mesmo que apresente percentuais maiores na 

escala boa de sustentabilidade, nas diferentes formas de organização produtivas (com exceção 

da leiteira), prevalece nos índices um comportamento bem próximo da margem inferior dessa 

escala de sustentabilidade (boa). Os dados da Tabela 6 mostram tal fato.  

Tal fato acontece, principalmente, pela influência dos resultados de pesquisa 

encontrados em todas as propriedades em ambas as formas de organização para o indicador 

Biodiversidade que apresentou escores entre 0,00; 0,10 e 0,20. E, por outro lado, para o 

indicador, Manutenção e Renovabilidade de Produção do Solo, esse apenas na produção 
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leiteira, com escores entre 0,00 e 0,30. Ambos influenciam diretamente sobre o resultado dos 

ISI. 

Esse comportamento negativo nos escores para medir tais indicadores, reflete-se 

pelas práticas pouco diversificadas nas atividades em todas as propriedades pesquisadas e 

causa um enfraquecimento na sinergia ambiental que poderia ser atingida nessas 

propriedades, principalmente na redução de custos que uma maior diversificação de 

atividades proporciona. Infere-se que a maior diversificação gera uma inter-relação e uma 

complementação nas atividades, que beneficiam ganhos na própria biodiversidade, como 

também na redução do uso de insumos externos, o que tornam as propriedades mais 

autossustentáveis. 

Para confirmar o exposto, o gráfico a seguir, que trata sobre o Índice de 

Sustentabilidade Específico (ISE), medido para cada forma de organização produtiva, por 

meio da média dos Indicadores de Sustentabilidade (IS) e ou por meio da média dos Índices 

de Sustentabilidade Individual (ISI), deixa claro, que mesmo que dois índices (produção 

agrícola e produção integrada) estejam situados na escala de sustentabilidade boa, esses 

encontram-se no limite inferior dessa escala (0,65), pois ela está entre 0,65 a 0,799, ou seja, 

praticamente acompanha os moldes de sustentabilidade da produção leiteira (0,058), 

sustentabilidade média. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 14 – Índice de Sustentabilidade Especifico para cada forma de organização produtiva (dimensão 

ambiental). 
 

Nesse sentido, mesmo que o ISE nas formas de organização produtiva agrícola e 

leiteira, esteja no limite inferior da escala de sustentabilidade boa, há de se destacar que na 
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forma de organização produtiva leiteira, este encontra-se na escala intermediária da 

sustentabilidade média, aproximando-se da escala boa de sustentabilidade. 

Deduz-se, diante dos dados levantados na pesquisa, que o grau de sustentabilidade na 

dimensão ambiental em ambas as formas de organização produtivas, apresenta situações 

positivas e demonstra que existe uma preocupação e o devido valor atribuído aos recursos 

naturais pelos agricultores familiares pesquisados na área de estudo. 

Contextualizando, os indicadores e Índices de Sustentabilidade medidos e analisados 

em suas diferentes formas de organização produtivas na dimensão ambiental, percebe-se que 

há uma preocupação e uma valorização dispensadas ao uso correto e eficiente dos recursos 

naturais nos dias atuais. Já que, historicamente, ou mais precisamente nas últimas décadas do 

século XX predominava uma visão produtivista, que privilegiava apenas o crescimento 

econômico, em detrimento da destruição ambiental e negligenciava o desenvolvimento da 

sociedade. 

Observa-se, diante dos dados levantados junto aos agricultores familiares na área 

estudada, que para eles a recuperação, preservação e a manutenção dos recursos naturais é de 

crucial importância para o resgate da qualidade ambiental no campo. Todavia, reconhecem 

que ainda ocorrem práticas condenáveis, nocivas, como a intensa utilização de agrotóxicos no 

combate às pragas e doenças, que paulatinamente devem ser reduzidas. Defendem inclusive 

que sejam substituídas em parte e aos poucos, pelo uso de práticas mais naturais e integradas, 

no intuito de proporcionar condições de sequência e sustentabilidade nas atividades ao longo 

do tempo. 

 

6.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NA DIMENSÃO INSTITUCIONAL 

 

A importância do quadro institucional como uma dimensão importante para avaliar o 

desenvolvimento sustentável é recente. De acordo com Bellen (2006), a ausência de 

indicadores na dimensão institucional para medir o desenvolvimento sustentável precisa ser 

observada, uma vez que pode se tornar um problema na elaboração de projetos que visem tal 

objetivo. Não há desenvolvimento sustentável sem instituições, organizações sustentáveis. 

A sustentabilidade institucional corresponde à existência, em um país, região, 

Estado, município ou local, do conjunto de políticas públicas de meio ambiente, voltadas 

principalmente para face ao planejamento, criar estratégias e ações específicas para gestionar 

a qualidade ambiental, social no respectivo território. Diz respeito à capacidade e esforço 
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desfendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças requeridas para 

uma efetiva busca pela sustentabilidade (IBGE, 2010). 

Menciona-se que da mesma forma, da dimensão social e ambiental, a dimensão 

institucional aborda temas que são difíceis de serem conceituados e mensurados e carecem de 

estudos que possam aprimorá-los. Temas como a organização da sociedade civil e a 

participação na formulação e implementação de políticas públicas, ainda não se encontram 

totalmente equacionados. A parceria entre governo e sociedade é primordial para uma efetiva 

conscientização e busca pela sustentabilidade, pelo desenvolvimento sustentável. 

A participação da sociedade, a abertura de canais de participação para os diferentes 

atores sociais, precisa ser vista como o elo que liga o indivíduo com a esfera governamental. 

É a aproximação dos setores público e privado, visando à uma redistribuição dos direitos e 

deveres em favor do progresso e do compromisso com a preservação da continuidade do 

processo produtivo que conduzirá, no caso, os agricultores familiares incluídos na área de 

pesquisa, a uma sustentabilidade em moldes multidimensionais. 

Os princípios políticos de participação do povo nas decisões devem ser respeitados e 

postos em prática na construção da sustentabilidade local. Os municípios devem desempenhar 

esse papel de aproximação com o cidadão. Essa aproximação conduzirá a uma discussão e 

criação de estratégias para resolver os problemas e as necessidades dos atores envolvidos, os 

quais fortalecem o poder local e as oportunidades de um maior controle socioeconômico sobre 

as políticas públicas (TEIXEIRA, 2012). 

O envolvimento dos indivíduos e das próprias Associações locais com o poder 

público favorece no processo de tomada de decisões. Nesse cenário, os Indicadores de 

Sustentabilidade (IS), tornam-se importantes instrumentos, que sinalizam tanto para a 

orientação de políticas públicas, quanto para o monitoramento da sustentabilidade no processo 

de desenvolvimento local pela própria sociedade. 

Nesse sentido, no contexto da sustentabilidade na dimensão institucional, apresenta-

se na Tabela a seguir, os oito indicadores selecionados e construídos por meio de dados 

primários levantados junto aos produtores agrícolas familiares na área de estudo. A finalidade 

é avaliar o grau de sustentabilidade em que se encontram os agricultores na referida dimensão 

nas diferentes formas de organização produtivas. 
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Tabela 7 – Apresentação dos dados relativos às diferentes formas de organização produtiva na dimensão 

institucional 

 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL

INDICADORES                                                                                                     

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IS ISE

Participação em Cooperativas 0,15 0,24 0,26 0,20 0,00 0,29 0,00 0,26 0,24 0,28 0,14 0,23 0,23 0,19 0,00 0,36 0,32 0,00 0,32 0,49

Participação em Associação 0,00 0,38 0,00 0,00 0,10 0,32 0,00 0,30 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,37 0,38 0,38 0,39

Comitê Gestor de Microbacias 0,13 0,00 0,00 0,07 0,07 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,17

Assistência Técnica e Extensão Rural 0,20 0,13 0,33 0,10 0,00 0,13 0,10 0,07 0,00 0,03 0,37 0,37 0,37 0,17 0,20 0,40 0,03 0,10 0,00 0,41

Conselho Municipal de Meio Ambiente 0,07 0,07 0,13 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,13 0,33 0,33 0,00 0,00 0,13 0,07 0,07 0,07 0,20

Gastos Públicos para Proteção Ambiental 0,10 0,15 0,05 0,05 0,00 0,15 0,10 0,10 0,15 0,05 0,15 0,30 0,30 0,15 0,10 0,30 0,10 0,15 0,05 0,33

Tecnologias de Gestão e de Informação 0,23 0,39 0,34 0,36 0,31 0,34 0,25 0,20 0,39 0,31 0,36 0,36 0,36 0,39 0,20 0,39 0,36 0,36 0,31 0,82

Políticas Públicas (anos 2000) 0,40 0,28 0,25 0,23 0,28 0,28 0,28 0,30 0,38 0,30 0,40 0,40 0,40 0,33 0,25 0,40 0,23 0,13 0,03 0,72

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,40 0,51 0,42 0,31 0,24 0,55 0,25 0,38 0,36 0,40 0,55 0,71 0,71 0,38 0,23 0,74 0,46 0,39 0,36 0,44

Indicie de Sustentabilidade Especifico (ISE) 0,44

DIMENSÃO INSTITUCIONAL
INDICADORES                                                                                                      

SCORES 1 2 3 4 5 6 7 8 IS ISE

Participação em Cooperativas 0,14 0,00 0,28 0,23 0,24 0,33 0,38 0,19 0,56

Participação em Associação 0,00 0,00 0,30 0,30 0,32 0,32 0,32 0,00 0,48

Comitê Gestor de Microbacias 0,00 0,00 0,07 0,13 0,00 0,20 0,00 0,00 0,13

Assistência Técnica e Extensão Rural 0,07 0,00 0,37 0,40 0,07 0,27 0,07 0,23 0,46

Conselho Municipal de Meio Ambiente 0,00 0,13 0,13 0,27 0,00 0,00 0,07 0,07 0,21

Gastos Públicos para Proteção Ambiental 0,00 0,10 0,10 0,25 0,05 0,10 0,05 0,05 0,22

Tecnologias de Gestão e de Informação 0,26 0,26 0,20 0,39 0,33 0,31 0,24 0,36 0,73

Políticas Públicas (anos 2000) 0,03 0,30 0,23 0,23 0,28 0,30 0,40 0,30 0,64

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,16 0,25 0,52 0,69 0,40 0,57 0,47 0,38 0,43

Indicie de Sustentabilidade Especifico (ISE) 0,43

DIMENSÃO INSTITUCIONAL

INDICADORES                                                                                                      

SCORES 1 2 3 4 5 IS ISE

Participação em Cooperativas 0,00 0,32 0,32 0,28 0,00 0,46

Participação em Associação 0,35 0,32 0,37 0,28 0,30 0,81

Comitê Gestor de Microbacias 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,13

Assistência Técnica e Extensão Rural 0,23 0,37 0,20 0,23 0,33 0,68

Conselho Municipal de Meio Ambiente 0,07 0,20 0,13 0,00 0,00 0,20

Gastos Públicos para Proteção Ambiental 0,20 0,15 0,30 0,15 0,11 0,46

Tecnologias de Gestão e de Informação 0,31 0,36 0,36 0,33 0,34 0,85

Políticas Públicas (anos 2000) 0,38 0,03 0,38 0,25 0,30 0,66

Indice de Sustentabilidade Individual(ISI) 0,48 0,54 0,73 0,47 0,43 0,53

Indicie de Sustentabilidade Especifico (ISE) 0,53

PRODUTORES

FORMA DE ORGANIZAÇÃO  PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO LEITEIRA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO  PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO 

INTEGRADA

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMINIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

PRODUTORES

PRODUTORES

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014 (Apêndice “C”). 

 

Antes de iniciar a análise dos indicadores e dos índices apresentados na Tabela 7 é 

importante lembrar que os Indicadores de Sustentabilidade (IS), expressam nas informações 

obtidas, o potencial capaz de mensurar o grau de sustentabilidade de um lugar, em suas várias 

dimensões, num determinado período de tempo. Salienta-se que no caso da dimensão 

institucional, ela se reflete direta e indiretamente sobre as ações e resultados nas demais 

dimensões (ambiental, econômica e social), avaliadas na pesquisa. 

A efetiva participação dos atores locais em conjunto com o poder público no 

processo de planejamento e ações que visem à melhoria da população local é primordial para 

atingir níveis de sustentabilidade contínuos. O conhecimento e a vivência da realidade local 

torna mais simples a identificação de problemas e necessidades, de avaliar alternativas, de 

desenvolver estratégias para proteção e ou valorização de patrimônios naturais e culturais. 

Assim os indicadores selecionados para essa dimensão, mostram como estão as relações entre 

o institucional e o local, na área estudada, a fim de avaliar os níveis de sustentabilidade em 
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longo prazo. Para isso, têm-se oito indicadores, compostos por 59 parâmetros originais 

(conforme questionário apêndice “A”) cada qual, em sua maioria, constituído apenas por 

respostas afirmativas e negativas. Para isto, atribuiu-se um escore entre 0,00 a 1,00 com a 

finalidade de avaliar os níveis de sustentabilidade em que se encontram os produtores 

familiares na área estudada. 

De maneira geral, os indicadores selecionados para medir a sustentabilidade na 

dimensão institucional, apresentam resultados bastante comprometedores em ambas as formas 

de organização produtivas desempenhadas pelos agricultores familiares pesquisados. Embora, 

encontram-se indicadores classificados na escala de sustentabilidade entre excelente a crítico, 

predomina a frequência nas escalas ruim e crítica, o que caracteriza uma certa preocupação 

nessa dimensão. 

Percebe-se de acordo com dados contidos na Tabela 7 que os indicadores, Comitê 

Gestor de Microbacias; Conselho Municipal de Meio Ambiente e Gastos Públicos para a 

Proteção Ambiental (este apenas na forma de organização produtiva leiteira), concentram-se 

na escala de sustentabilidade crítica (0,00 a 0,299). Este fato foi confirmado pelos escores, 

onde há um predomínio de respostas negativas atribuídas pelos agricultores familiares 

pesquisados às variáveis que compõem os parâmetros para construir esses Indicadores de 

Sustentabilidade (IS). 

Esse comportamento crítico que envolve tais IS explicita o descompasso existente 

entre a esfera municipal e os atores locais na busca pela solução, principalmente de problemas 

ambientais, ou mesmo pela manutenção e aperfeiçoamento de ações já existentes em prol 

desse compromisso com o desenvolvimento. O desencontro se confirma nas respostas dadas 

aos parâmetros incluídos para medir os Indicadores de Sustentabilidade (IS). Isto se dá, tanto 

por parte do município em não cumprir com as funções que lhe são inerentes, quanto por parte 

dos produtores rurais, que se eximem de participar das ações quando convidados. 

As responsabilidades tanto do município quanto dos atores locais, ainda estão 

bastante destoados quando se compara a teoria à prática efetiva. Compromissos avaliados por 

meio dos parâmetros, como a ocorrência de investimentos para melhorias e preservação; grau 

de comprometimento com as questões ambientais; existência de fiscalização; monitoramento 

no uso e manejo dos recursos naturais; monitoramento na poluição das águas; recuperação e 

manutenção de estradas; recuperação de áreas degradadas, são apenas exemplos, que de 

acordo com as respostas dos pesquisados, são pouco ou totalmente desprezíveis por parte do 

poder público local. 
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Já quando questionados em relação aos seus próprios compromissos, abordados por 

meio dos parâmetros, gestão participativa; participa das decisões; participa de 

cursos/palestras; e educação ambiental os agricultores familiares, em sua maioria, também 

não cumprem ou não disponibilizam algumas horas do seu tempo para participar, aprender, 

ajudar a construir resultados mais promissores para a continuidade das atividades e do 

processo produtivo. Dependem exaustivamente da preservação e manutenção dos recursos 

naturais, limitando-se, de certa forma, aos próprios atos; agem de acordo com as experiência 

acumulada ao longo do tempo, desprezam, muitas vezes, técnicas mais avançadas que 

poderiam ser utilizadas com mais eficiência. 

O mesmo fato também é notório no caso dos indicadores, Participação em 

Cooperativas; Participação em Associação e Assistência Técnica e Extensão Rural. Estes da 

mesma forma, são influenciados pela conduta, muitas vezes dos próprios agricultores 

familiares, por se absterem de envolvimentos mais representativos e que poderiam melhorar 

os níveis de sustentabilidade apresentados para os indicadores, os quais variam entre a escala 

ruim a excelente nas diferentes formas de organização produtivas praticadas nas propriedades.  

Porém, é preciso especificar algumas características intrínsecas a cada uma das 

formas de organização produtivas. Para a forma de organização produtiva com predomínio da 

produção agrícola, por exemplo, os três indicadores encontram-se na escala de 

sustentabilidade ruim (0,30 à 0,499). No caso do indicador Participação em Cooperativas, 

mesmo que praticamente todos os produtores pesquisados ser associados em Cooperativas, o 

baixo grau de sustentabilidade se explica pela falta de uma participação maior dos próprios 

agricultores em reuniões, em conselhos deliberativos, maior participação dos integrantes da 

família, nas decisões da Cooperativa, conforme levantamento de dados confirmados nos 

escores contidos na Tabela 7. 

Por outro lado, para os indicadores Participação em Associação e Assistência 

Técnica e Extensão Rural, nessa mesma forma de organização produtiva, o grau de 

sustentabilidade ruim é explicado pela própria especificidade das atividades desempenhadas 

nessa categoria de produção. No caso da Associação, há uma participação significativa dos 

produtores, todavia, a utilização dos serviços prestados por ela, principalmente no empréstimo 

de máquinas e equipamentos, é demandada em menor escala, dado que as propriedades são 

praticamente auto-suficientes nesse quesito. Da mesma forma, na dependência de assistência 

técnica e extensão rural. 

Já para a forma de organização produtiva com predomínio da produção leiteira, o 

grau de sustentabilidade maior para esses três indicadores é o de Participação em 
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Cooperativa (sustentabilidade média). Enquanto para Participação em Associação e para 

Assistência Técnica e Extensão Rural o grau de sustentabilidade é ruim. No caso do resultado 

favorável ao indicador Participação em Cooperativa, ele se dá em razão da atividade leiteira 

ter uma representatividade maior, principalmente de pequenas cooperativas na área de 

estudos, levando esses agricultores a ter um contato mais frequente e apresentar uma 

representatividade em prol das Cooperativas. 

Para os indicadores Participação em Associação e Assistência Técnica e Extensão 

rural, em relação ao primeiro, seu baixo desempenho deve-se ao pouco uso das máquinas e 

equipamentos disponíveis, já que os implementos que a Associação disponibiliza voltam-se 

basicamente para atividades agrícolas. Como nessas propriedades onde predomina a produção 

leiteira, a prática da monocultura na produção do milho para silagem é uma constante, a 

demanda pelos serviços da Associação são reduzidos e implicam num baixo desempenho no 

grau de sustentabilidade. 

Em relação à Assistência Técnica e Extensão rural, seu desempenho deveria ser 

melhor. Porém, de acordo com as respostas obtidas via pesquisa de campo, para os parâmetros 

que compõem tal indicador, o grau de sustentabilidade ficou classificado como ruim, ou seja, 

a falta de sintonia entre técnicos e produtores rurais, a capacitação da mão de obra, o 

incentivo a novas tecnologias, as inovações genéticas, a valorização do conhecimento local, 

são alguns dos motivos que justificam o grau de sustentabilidade encontrado para o indicador 

conforme dados dos escores apresentados na Tabela 7. 

Por último, na análise dos três indicadores (Participação em Cooperativas, 

Participação em Associação e Assistência Técnica e Extensão rural), o melhor resultado em 

termos de sustentabilidade se dá na forma de organização produtiva com predomínio da 

integração. Ainda que o indicador Participação em Cooperativa apresente o mesmo grau de 

sustentabilidade das outras duas formas de organização produtivas (agrícola e leiteira), para os 

outros dois indicadores o resultado é mais expressivo, fica na escala de sustentabilidade boa à 

excelente. 

Justifica-se esta constatação pelo fato dos produtores integrados depender e 

participar mais dos serviços prestados pela Associação, pois geralmente não dispõem de 

máquinas e equipamentos na propriedade para desempenhar atividades agrícolas. Por outro 

lado, a demanda considerável dos serviços de assistência técnica, por parte dos profissionais 

envolvidos no processo produtivo das atividades integradas, se dá pelo fato de todo o 

monitoramento na produção da matéria-prima ser realizado pela empresa integradora.  
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O grau de sustentabilidade para os indicadores em estudo é superior em comparação 

com as formas de organização agrícola e leiteira. Para deixar claro o que foi exposto em 

relação ao comportamento dos indicadores de sustentabilidade construídos e analisados na 

dimensão institucional, demonstra-se no gráfico a seguir de forma agrupada nas diferentes 

formas de organização produtivas, a fim de visualizar e comparar o desempenho, distribuído 

de acordo com a escala de sustentabilidade pré-definida para este estudo. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 15 – Comportamento dos Indicadores de Sustentabilidade nas diferentes formas de organização 

produtiva (dimensão institucional) 

 

O gráfico 15 confirma a análise feita em relação aos Indicadores de Sustentabilidade 

e deixa claro a formação de três conjuntos de indicadores com comportamento bastante 

semelhantes dentro das escalas de sustentabilidade. O primeiro envolve os indicadores 

Participação em Cooperativas; Participação em Associação; e Assistência Técnica e 

Extensão Rural, onde estes, com exceção da forma de organização produtiva integrada, 

apresentam comportamento bastante semelhante. Este fato ocorre, dado que a pesquisa foi 

realizada num espaço geográfico limitado – microbacia do Rio Jacaré. As respostas aos 

parâmetros selecionados na construção dos indicadores apresentam-se agrupados em torno 

daquilo que é efetivamente posto em prática no ambiente estudado. 

Da mesma forma, no segundo conjunto de indicadores destacado no gráfico 15, 

aparecem o Comitê Gestor de Microbacias; Conselho Municipal de Meio Ambiente; e os 

Gastos Públicos para Proteção Ambiental. O grau de sustentabilidade dos indicadores é 

bastante semelhante por envolverem ações por parte do poder público local, concentradas na 
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microbacia em voga, que fazem com que os resultados sofram pequenas variações nas 

respostas dadas pelos pesquisados nas diferentes formas de organização produtivas. 

A vulnerabilidade apresentada para o grau de sustentabilidade dos indicadores deixa 

claro que a relação, poder público local e os agricultores familiares residentes na área de 

estudo, ainda é consideravelmente paradoxal. Aquela cobrança estabelecida pelas instituições 

que teoricamente têm funcionado, na prática depende quase que exclusivamente da vontade e 

do compromisso dos próprios agricultores em resguardar, preservar, manter e recuperar os 

recursos naturais e as áreas degradadas. 

Salienta-se que para Teixeira et al.(2012), os municípios devem desempenhar um 

papel fundamental dentro de uma estratégia democratizante, eles fazem o elo de ligação entre 

as tarefas de governo e o papel do cidadão. O beneficio da concentração de responsabilidades 

atribuídas aos municípios, resulta numa maior aproximação entre os problemas e as 

necessidades das comunidades, dando ao local um poder maior e a oportunidade dos atores 

locais sobre as decisões e as políticas públicas criadas e aplicadas. 

Embora o discurso seja impactante, na prática o resultado é diferente. De acordo com 

as respostas atribuídas aos parâmetros que compõem cada um desses indicadores (conforme 

escores apresentados na Tabela 7), o interesse e o compromisso do poder público frente à um 

incentivo, tanto direto (em forma de investimentos locais), quanto indireto (capacitação e 

geração de conhecimento), não é prática comum para a área estudada. Desconsidera-se, por 

exemplo, que a capacitação dos produtores rurais pode conduzi-los à práticas de inovação e 

adaptação a mudanças, características fundamentais para atingir níveis maiores de 

sustentabilidade. 

Corroborando com o exposto, têm-se o Indicador de Sustentabilidade, Tecnologias 

de Gestão e de Informação, que se destaca na escala de sustentabilidade na dimensão 

institucional em ambas as formas de organização produtivas. Conforme mostra o gráfico 15, o 

resultado expressivo deve-se exatamente a vontade e a determinação dos produtores 

familiares pesquisados, em relação à mudanças, adaptações, planejamento, que envolvem as 

atividades endógenas à propriedade. 

Os parâmetros selecionados para construir e avaliar o indicador, confirmam o 

resultado. Entre eles estão: capacidade de adaptação à mudanças; conhecimento de 

ferramentas clássicas de gestão; ambiente propício para inovação; práticas de planejamento; 

acompanhamento do mercado; ocorrência de troca de informações e conhecimento entre 

vizinhos. Os escores obtidos a esses parâmetros (conforme Tabela 7), evidenciam o resultado 
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positivo para o indicador, localizado entre 0,30 à 0,40, o que representa para efetivação do 

cálculo do indicador um grau de sustentabilidade bom à excelente. 

Outro indicador que apresenta um bom desempenho na escala de sustentabilidade 

(conforme gráfico 15), é o de Políticas Públicas (anos 2000). Neste, por meio dos parâmetros 

avaliou-se o grau de satisfação dos produtores familiares de uma forma mais genérica sobre as 

oportunidades, os incentivos e as políticas de apoio à agricultura familiar desenvolvidas nesse 

período de tempo.  

Percebe-se que há um reconhecimento positivo por parte dos agricultores, já que 

confirmam, na maioria, que ocorrem incentivos a novos investimentos na propriedade, tanto 

para preservação, recuperação e construção de novos espaços físicos, quanto na compra de 

máquinas e equipamentos. Salientam a importância das taxas de juros subsidiadas e prazos de 

pagamento estendidos, o que gera um estímulo para os agricultores, e, instiga a vontade em 

permanecer na propriedade ao longo do tempo. 

Fica claro, portanto, conforme análise feita em relação ao comportamento dos 

indicadores de sustentabilidade apresentados no gráfico 15 para a dimensão institucional, em 

suas diferentes formas de organização produtivas, que basicamente ocorre uma concentração 

em três níveis da escala de sustentabilidade definida para o estudo. Para explicitar melhor tal 

comportamento, apresenta-se o gráfico na sequência, que mostra a distribuição dos 

Indicadores de Sustentabilidade de acordo com a escala de sustentabilidade definida. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 16 – Percentuais de distribuição dos Indicadores de Sustentabilidade em cada forma de organização 

produtiva 

 

Confirma-se no gráfico 16 o predomínio dos Indicadores de Sustentabilidade nas 

escalas ruim à crítica em ambas as formas de organização produtivas. Destaca-se a forma de 
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organização produtiva com predomínio da produção agrícola com 75% dos seus indicadores 

nas escalas, seguida pela forma de organização produtiva leiteira com 62,5% e a forma de 

organização produtiva integrada com 50%. A última com resultado um pouco melhor, pois os 

outros 50% estão entre as escalas de bom à excelente. 

O fraco desempenho dos indicadores de sustentabilidade em ambas as formas de 

organização produtivas acende uma luz amarela em relação ao efetivo papel desempenhado 

pelas instituições quando se analisam situações de sustentabilidade de setores e atividades 

para o médio e longo prazos. A falta de apoio técnico institucional, a pequena atuação das 

Associações e organizações (Cooperativas, principalmente), impedem uma sinergia maior 

entre o papel das instituições e das organizações e o papel do próprio produtor rural. Tais 

fatos inibem a construção de cenários propícios para gerar níveis de sustentabilidade que 

possam garantir o sucesso para o futuro desses agricultores familiares. 

Esse fraco desempenho nos indicadores de sustentabilidade, também é encontrado no 

Índice de Sustentabilidade Individual (ISI), que apresenta o grau de sustentabilidade para cada 

propriedade pesquisada em suas diferentes formas de organização produtivas. O gráfico, a 

seguir comprova o que se afirma. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 17 – Concentração do ISI de acordo com as escalas de sustentabilidade 

 

Pelo gráfico 17, verifica-se que ocorre uma concentração dos índices nos eixos que 

compreendem a escala de sustentabilidade ruim a crítica, em ambas as formas de organização 
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produtivas. O destaque maior fica para o eixo de sustentabilidade ruim, concentrando 60% do 

ISI na forma de organização produtiva integrada, 52,6% na produção agrícola e 37,5% para 

produção leiteira. Quando se analisa o resultado dos dois eixos (ruim e critica), têm-se para a 

forma de organização produtiva integrada os mesmos 60%, enquanto na produção leiteira esse 

percentual aumenta para 62,5% e na produção agrícola para 68% dos índices. 

Atribuem-se aos indicadores Comitê Gestor de Microbacias; Conselho Municipal de 

Meio Ambiente; Gastos Públicos para Proteção Ambiental; e Assistência Técnica e Extensão 

Rural (esse em proporções menores), o baixo desempenho e, de certa forma, o descaso, por 

parte das instituições das responsabilidades delas para com os produtores familiares na área 

estudada. Os dados relativos aos escores (conforme Tabela 7), atribuídos para a construção 

dos indicadores e subsequentemente os Índices de Sustentabilidade Individual (ISI), 

confirmam os fatos e acontecimentos vivenciados na pesquisa de campo. 

O baixo nível de sustentabilidade apresentado para os Indicadores de 

Sustentabilidade (IS), bem como para o ISI, é apresentado também para o Índice de 

sustentabilidade Específico (ISE), que é calculado por meio da média dos IS e ou pela média 

dos ISI. Este está situado na mesma escala de sustentabilidade ruim para as formas de 

organização produtivas agrícolas e leiteira. Enquanto na forma de organização produtiva 

integrada ele se apresenta na escala de sustentabilidade média, embora fique muito próximo 

do limite inferior da escala, conforme se visualiza no gráfico 18. 

 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

 

Gráfico 18 – Índice de Sustentabilidade Específico (ISE) para cada forma de organização produtiva (dimensão 

institucional). 

 

O melhor desempenho do ISE para a forma de organização produtiva com 

predomínio da integração é resultado do comportamento dos indicadores, Participação em 
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Associação e Assistência Técnica e Extensão Rural, que apresentam níveis de 

sustentabilidade excelente e bom, respectivamente, de acordo com a escala de 

sustentabilidade. Os mesmos indicadores para as formas de organização produtivas leiteira e 

agrícola, apresentam um grau de sustentabilidade ruim. 

O resultado do ISE expressa a vulnerabilidade em cada forma de organização 

produtiva em relação a área estudada na dimensão institucional. Revela aquilo que foi exposto 

ao longo da análise e comprovado pelos dados levantados junto aos produtores familiares por 

meio de pesquisa de campo. Constata-se que tanto os Indicadores de Sustentabilidade (IS), 

quanto o Índice de Sustentabilidade Individual (ISI), encontram-se numa situação de 

vulnerabilidade em termos de sustentabilidade. Fato que preocupa e merece maior atenção 

para o ambiente institucional. 

Contextualizando, verifica-se por meio dos dados levantados junto aos agricultores 

familiares na área de estudo em suas diferentes formas de organização produtivas, que os 

resultados aferidos pelos Indicadores e Índices de Sustentabilidade comprovam a necessidade 

de se aliar a teoria a prática quando se discutem políticas de apoio ao setor. Sugere-se a 

criação de estratégias específicas, a fim de promover e difundir o crescimento e o 

desenvolvimento de determinadas atividades, no caso, para a agricultura familiar, visando a 

sustentabilidade em longo prazo. 

O discurso que se apresenta, por exemplo, em torno de Associações entre os 

agricultores familiares, maior participação em Cooperativas, como sendo estratégias que 

podem salvaguardar esses produtores tanto a montante quanto a jusante no desenvolvimento 

de suas atividades, não se confirma na pesquisa. Os dados mostram as várias imperfeições que 

ocorrem de certa forma, nos serviços prestados pela Associação que existe na área estudada. 

A disputa pelo uso de uma máquina, no mesmo período de tempo é apenas um dos vários 

descompassos que ocorrem. 

Diante do exposto, necessário se faz estudos e acompanhamentos técnicos por parte 

do poder público, das organizações representativas, das instituições técnicas (extensão rural). 

A saída pode estar na parceria com os atores locais, para haver uma ampla discussão que 

antecede a implantação efetiva de estratégias que atinjam diretamente as necessidades desses 

produtores. Os interesses políticos-eleitoreiros que costumam predominar em detrimento de 

ações efetivas que tragam realmente resultados positivos para esses atores locais e 

consequentemente para o seu entorno, para a sociedade precisam ser repensados. 

No próximo capítulo evidencia-se a importância de uma visão multidimensional para 

atingir a sustentabilidade. Para atender as demandas necessárias por parte dos agricultores 
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familiares pesquisados rumo a essa sustentabilidade, apresentam-se os resultados do modelo 

testado nas diferentes formas de organização produtivas e respectivas dimensões. 

 

 

 



7 AVALIAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE E DOS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR NUMA VISÃO 

MULTIDIMENSIONAL: REALIDADES E PERSPECTIVAS 

 

A problemática tratada na pesquisa não deixa de representar o iminente debate sobre 

os rumos da agricultura familiar sob o capitalismo que já vem sendo discutido desde o século 

passado. Mais recentemente o foco das discussões se  volta para novas terminologias como 

viabilidade e sustentabilidade da agricultura familiar. Vários autores destacam-se nessa 

discussão, entre eles: Navarro e Campos, 2013; Souza Filho e Bonfim, 2013; Buainain e 

Garcia, 2013; Helfand, Pereira e Soares, 2014. 

Ante tal contexto, é inevitável recordar as interrogações que norteiam a pesquisa, 

sobretudo quando se tenta explicar a sustentabilidade da agricultura familiar por meio da 

construção de indicadores e Índices de Sustentabilidade: a) existe a preocupação do agricultor 

familiar pela busca da sustentabilidade na sua propriedade? b) o que determina a adoção de 

práticas sustentáveis na propriedade? c) quais fatores estão relacionados à sustentabilidade? d) 

qual o grau de percepção do agricultor familiar em relação a uma sustentabilidade maior ou 

menor entre as quatro dimensões discutidas nessa pesquisa?  

Nas discussões do capítulo II sobre Desenvolvimento Sustentável, destacou-se a 

importância de uma visão multidimensional defendida por Foucheux e Noël (1995). Os 

autores argumentam que os problemas queenvolvem a sustentabilidade, não podem ser vistos 

de forma isolável, independente, mas sim por meio da interação entre as várias esferas, 

econômica, social, ambiental e institucional, ou seja, as várias dimensões que levam a uma 

discussão sistêmica. 

Quando se analisa a viabilidade e/ou a sustentabilidade da agricultura familiar de um 

ponto de vista multidimensional, a relevância apenas de fatores naturais – da forma como era 

vista a base de sustentação da atividade agrícola pelos fisiocratas e os clássicos ao longo dos 

séculos XVIII e XIX, onde a fertilidade natural do solo, a localização, a expansão da atividade 

agrícola, disponibilidade de água, clima predominante eram tidos como fatores determinantes 

– passam a ser relativizados e até certo ponto anulados pelo progresso tecnológico em geral. 

Já que este têm o poder de transformar/viabilizar inclusive áreas ditas desfavoráveis para a 

agricultura, bem como redefinir a vocação e a viabilidade da exploração agropecuária.  

Vale destacar, sobretudo, que esta é uma das várias posições defendidas rumo à 

sustentabilidade. Contudo, existem ideologias ambientais que de acordo com May (2001), 

levam a discussão de sustentabilidade para campos distintos. No Quadro 1 (capítulo II, p. 31), 

destacam-se as diferentes posições do ambientalismo em relação ao grau de sustentabilidade. 
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Nele, Pearce (1993), identifica dois extremos ideológicos, o tecnocentrismo (sustentabilidade 

fraca) e o ecocentrismo (sustentabilidade forte), o que poderia causar situações conflitantes 

em relação ao exposto anteriormente. 

Embora existam as várias ideologias, em tempos modernos não cabe mais um olhar 

míope sobre a sustentabilidade da agricultura familiar. São necessárias ações coletivas e o 

desenvolvimento de instituições apropriadas que visem reduzir custos de transação e que 

forneçam um melhor acesso a tecnologias e aos mercados de insumos e produtos. O apoio de 

cooperativas, do próprio Estado e a integração a agroindústrias, são exemplos dessas 

instituições que podem levar os agricultores a serem bem-sucedidos. 

Um olhar amplo, porém em contextos específicos, dadas as diferenças em nível 

regional e local vividas na agricultura brasileira, é mais que primordial nesse novo cenário 

que se apresenta para a agricultura familiar, principalmente à partir do século XXI (qualidade, 

padronização, produtividade, segurança alimentar). Neste ambiente parece ser pertinente 

trabalhar e priorizar dados empíricos para perceber tendências e acompanhar possíveis 

desdobramentos no setor, para evitar a dar “tiros no escuro”, para correção de rumos, tanto a 

montante quanto a jusante das propriedades agrícolas. 

Essa é a proposta desta pesquisa. Por meio de dados primários coletados junto aos 

agricultores familiares que desenvolvem suas atividades numa área específica, localizada 

numa microbacia, se faz uma análise de forma multidimensional. A finalidade volta-se à 

percepção das especificidades contidas nesse pequeno universo de produtores, mas que 

podem fornecer situações reveladoras em termos de sustentabilidade, capazes de ser 

estendidas para um campo maior de produtores. 

A importância da análise que envolve várias dimensões, no caso a econômica, a 

social, a ambiental e a institucional, proporciona uma situação abrangente e a possibilidade de 

captar elementos fundamentais no interior das propriedades agrícolas pesquisadas. Estes 

tornam-se indispensáveis e necessários na utilização dos cálculos efetivados para o 

desenvolvimento de Indicadores de Sustentabilidade. Os indicadores representativos do 

universo pesquisado estão contidos na Tabela 8 e são detalhados e analisados na sequência. 
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Tabela 8 – Indicadores de Sustentabilidade selecionados para cada dimensão analisada nas diferentes formas de 

organização produtivas 

 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE (DIMENSÃO 

ECONÔMICA) 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

PRODUTIVA 

  Agrícola Leiteira Integrada 

Produtividade da Terra 0,43 0,42 0,38 

Capacidade de Investimento na Propriedade 0,76 0,75 0,85 

Nivel/grau de Endividamento 0,76 0,72 0,75 

Diversificação da Produção 0,26 0,22 0,45 

Diversificação de Mercados Compradores 0,29 0,38 0,25 

Autonomia Estrutural 0,73 0,66 0,83 

Atividades Complementares à Renda 0,39 0,44 0,30 

Segurança na Propriedade 0,53 0,49 0,53 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE (DIMENSÃO 

AMBIENTAL) 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

PRODUTIVA 

  Agrícola Leiteira Integrada 

Uso da Terra 0,88 0,88 1,00 

Manutenção e Renovabilidade da Capacidade de Produção do Solo 0,62 0,25 0,70 

Biodiversidade 0,14 0,09 0,10 

Qualidade da Água Doce 0,75 0,67 0,69 

Áreas Costerias 0,83 0,84 0,75 

Práticas Conservacionistas ao Longo da Microbacia 0,57 0,60 0,63 

Proteção do Solo 0,80 0,74 0,73 

Práticas Conservacionistas  0,57 0,58 0,64 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE (DIMENSÃO 

SOCIAL) 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

PRODUTIVA 

  Agrícola Leiteira Integrada 

Acesso à Saúde 0,57 0,54 0,53 

Acesso a Bens e Serviços 0,70 0,54 0,66 

Acesso ao Lazer 0,86 0,77 0,90 

Acesso à Educação 0,78 0,70 0,80 

Habitação/Moradia 0,94 0,92 0,97 

Qualidade de Vida 0,76 0,72 0,75 

Pessoas Residentes 0,45 0,50 0,70 

Visão de Futuro do Agricultor 0,67 0,52 0,64 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE (DIMENSÃO 

INSTITUCIONAL) 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

PRODUTIVA 

  Agrícola Leiteira Integrada 

Participação em Cooperativas 0,49 0,56 0,56 

Participação em Associação 0,39 0,48 0,48 

Comitê Gestor de Microbacias 0,17 0,13 0,13 

Assistência Técnica e Extensão Rural 0,41 0,46 0,46 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 0,20 0,21 0,21 

Gastos Públicos para Proteção Ambiental 0,33 0,22 0,22 

Tecnologias de Gestão e de Informação 0,82 0,73 0,73 

Políticas Públicas (anos 2000) 0,72 0,64 0,64 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados das Tabelas 4; 5; 6 e 7, capítulo 06. 
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Destaca-se que a finalidade de selecionar e calcular indicadores para medir a 

sustentabilidade da agricultura familiar na área estudada sob diferentes dimensões e distintas 

formas de organização produtivas (conforme Tabela 8), serve não só para estudar, analisar 

modelos/práticas alternativas sustentáveis para esses agricultores. Mas, servem sobretudo, 

como um conjunto de parâmetros, variáveis que envolvem as diversas dimensões no intuito de 

explicar, apresentar modos de sustentabilidade que levam à permanência destes atores locais 

nas atividades deles. 

Trata-se de um estudo minucioso, não só capaz de demonstrar as idiossincrasias 

contidas em cada propriedade, mas também reveladoras para o conjunto dessas propriedades. 

Por meio dos indicadores apresentados é possível tirar conclusões de maneira intra-

dimensional, como também de maneira inter-dimensional. As relações que podem ser 

observadas nesses dois modos dimensionais, ao mesmo tempo que permitem a avaliação da 

sustentabilidade atual, permitem também que se tome providências, para atingir a 

sustentabilidade futura no contexto das propriedades. 

Partindo inicialmente para uma análise intra-dimensional dos indicadores contidos na 

Tabela 08, busca-se chamar a atenção para aqueles indicadores que tiveram resultados mais 

comprometedores em relação ao grau de sustentabilidade, de acordo com as escalas definidas. 

Seria uma espécie de um olhar clínico para um procedimento cirúrgico, com a finalidade de 

extrair aquilo que está contaminado e preservar, tratar aquilo que trará resultados positivos 

para os agricultores familiares em médio e longo prazos. 

Entre os indicadores que demonstraram, por meio dos cálculos, alguma “doença” 

prejudicial para atingir níveis de sustentabilidade consideráveis, estão na dimensão 

econômica, Produtividade da Terra; Diversificação da Produção; Diversificação de 

Mercados Compradores e o de Atividades Complementares à Renda. Já na dimensão 

ambiental aparece o de Biodiversidade. Na dimensão social, o de Pessoas Residentes 

preocupa, exceto na forma de organização integrada. E por último, na dimensão 

institucional, extraindo o de Tecnologias de Gestão e de Informação e o de Políticas 

Públicas (anos 2000), todos os demais se incluem como preocupantes no processo de 

sustentabilidade. 

Não obstante, em hipótese alguma, desconsidera-se aos demais indicadores 

selecionados e contidos na Tabela 8, a devida atenção dispensada, mas se tem claro que por 

meio da análise que é possível adotar um comportamento organizacional. A estratégia para 

atingir o sucesso, inicia no combate aos pontos negativos, deixando os positivos sob sinal de 
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alerta para mantê-los nos níveis atuais ou mesmo acompanhá-los e melhorá-los para 

momentos futuros. 

Vale aqui repetir que num primeiro momento fica mais fácil verificar-se, por meio 

dos indicadores (Tabela 8), aqueles com desempenho menor, numa visão intra-dimensional. 

Todavia, a importância de uma análise holística da situação em que se encontram os 

agricultores familiares pesquisados, mostra-se como algo primordial e necessário. 

Parece pertinente analisar o contexto, por meio dos indicadores apresentados, de 

forma que o êxito para atingir a sustentabilidade na agricultura familiar vai depender da 

complementaridade entre as dimensões analisadas. Aliás, a necessidade dessa interação 

(análise inter-dimensional), foi relatada pelos agricultores familiares pesquisados quando na 

coleta de dados. Na pesquisa de campo, a resposta foi unânime dos produtores em relação à 

necessidade de dispensar atenção à todas as dimensões analisadas nessa pesquisa. 

Conforme já se destacou, os indicadores com desempenho menor nas suas diferentes 

dimensões merecem uma atenção maior na sua análise. Frequentemente melhorias no geral, 

dependem de ações específicas. Cabe analisar cada qual com suas características, sem, no 

entanto, abandonar a ideia do tratamento conjunto e abrangente em cada dimensão. A 

sustentabilidade dos agricultores familiares na área estudada dependerá da participação e da 

capacidade de integração dos indicadores nas suas diferentes dimensões.  

No caso da produtividade da terra (representado na pesquisa com o mesmo nome 

para o indicador), nas últimas duas ou três décadas, houve rendimentos significativos. 

Contudo, conforme destacam Navarro e Campos (2013), a produtividade maior beneficiou 

mais significativamente aqueles estabelecimentos rurais de maior escala de produção e 

intensificação no uso de tecnologias modernas e adequadas. Estes ocuparam grande parte dos 

mercados e produtos de origem agropecuária. 

Junto com o aumento da produtividade, e, consequente aumento da oferta, vêm a 

queda real dos preços dos produtos, que implica em resultados econômicos menores. Além do 

mais, a crescente complexidade da gestão da propriedade (destaca-se a ampliação das normas 

ambientais), o atraso tecnológico na maioria das pequenas propriedades (ver Tabela 3 capítulo 

5, p. 105) e a falta de conhecimento em apropriar-se das tecnologias adequadas (ver nível de 

educação gráfico 1 capitulo 5, p.106) são apenas alguns dos fatores que comprometem o bom 

desempenho da agricultura familiar na área estudada. 

Há um consenso entre os agricultores familiares pesquisados sobre o aumento na 

produtividade nos últimos anos. Porém, estes ressaltam a questão da elevação dos preços dos 

insumos utilizados necessários para atingir níveis de produtividade maiores. Argumentam que 
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no final do processo, dada a elevação dos custos de produção, a produtividade maior é diluída, 

e compromete o resultado econômico final.  

Esse fato decorre, muitas vezes, da insuficiência de oferta de tecnologias apropriadas 

aos produtores familiares, desrespeitando suas especificidades. Um dos gargalos mais 

evidente é quando se trata de inovações associadas ao uso de novas máquinas e equipamentos, 

pelo fato desses apresentar o problema relacionado a indivisibilidade técnica. O tamanho da 

propriedade, ou mesmo a escala de produção inviabilizam certas inovações tecnológicas. Daí 

a necessidade de se criar, desenvolver recursos apropriados para os produtores familiares. Ao 

contrário, a ociosidade da tecnologia disponível acaba por gerar custos adicionais elevados no 

processo produtivo e, consequentemente, comprometem os retornos financeiros nas 

propriedades. 

Embora a tecnologia seja indispensável nas modernas formas de produção, há que se 

destacar que não basta apenas o investimento em novas técnicas de produção. É preciso que 

haja o acompanhamento do conhecimento, da educação, da capacitação dos agricultores 

familiares para fazer frente ao uso correto e eficiente dos meios de produção disponíveis na 

propriedade. Como constatado na pesquisa, a maioria dos gestores das propriedades rurais, 

possuem apenas o ensino fundamental, fator que limita o uso e domínio de várias tecnologias 

que poderiam ser utilizadas nas propriedades e que trariam resultados compensatórios. 

O baixo nível de escolaridade torna-se um problema mais complexo que a própria 

solução na criação de tecnologias adequadas para as propriedades. Associa-se a esse o próprio 

envelhecimento dos produtores pesquisados, onde a maioria se encontra em idade superior a 

50 anos, o que os desestimula, de certa forma, a buscar novos conhecimentos, e acaba por 

influenciar na capacidade de gestão das propriedades e nos resultados finais das atividades. 

Aquela velha frase de que “o que vale é a experiência acumulada”, já não basta mais 

para assegurar um espaço no mercado. São necessárias habilidades para receber e processar 

informações, dominar as novas técnicas de produção e mercado, gestionar a produção e ter 

noções de comercialização. O conhecimento e ou compreensão de processos químicos, físicos 

e biológicos, são da mesma forma fundamentais, ou seja, o estudo sugere que o produtor 

deixe de ser simples receptor de informações e passa a ser um participante ativo nas 

discussões que envolvem o processo como um todo, dentro e fora da porteira. 

Adentra-se a partir daí para chamar a responsabilidade e o compromisso que deve ser 

desempenhado pelo ambiente institucional. Observa-se, por exemplo, o indicador relacionado 

a Assistência Técnica e Extensão Rural (Tabela 8), no qual se vê que o resultado calculado 

por meio dos dados primários da pesquisa, é comprometedor. A exceção passa a ser a forma 
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de organização produtiva integrada, na qual o desempenho é considerado de médio para bom 

na escala de sustentabilidade. Isto ocorre porque os serviços de assistência técnica são 

prestados pela própria empresa integradora. Sugere-se a incumbência à assistência técnica em 

fazer frente aos problemas anteriormente relacionados, deixando seu papel tradicional de 

transferir apenas conhecimentos técnicos e passando para uma preocupação maior com 

aspectos de mercado. 

Os agricultores familiares que são o público alvo da nossa pesquisa requerem, para 

se manter sustentáveis, atenção especial por parte dos extensionistas em ações voltadas para 

transferir conhecimentos sobre o mercado e a comercialização, na formação de organização 

desses produtores. Trabalhar por exemplo, em associações (outro indicador com resultado 

comprometedor na nossa pesquisa), transferindo conhecimentos sobre gestão das 

propriedades e das organizações coletivas, passar informações sobre políticas que envolvem o 

setor, elaborar projetos compatíveis com a realidade local e de cada propriedade. 

Esse é um fator bastante pertinente levantado na pesquisa, envolvendo a 

sustentabilidade da agricultura familiar, mais especificamente na dimensão institucional. 

Sabe-se que esse é um grande desafio aos serviços de extensão rural, para dar conta do 

conjunto dessas novas demandas da agricultura familiar. Isso implica, sobretudo, em formar 

equipes multidisciplinares, técnicos de diversas áreas do conhecimento para fazer frente aos 

novos desafios. Esse aliás, foi um dos gargalos apontados por um dos Diretores da Unicafes – 

União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar Solidárias – em entrevista realizada 

pelo próprio pesquisador com o mesmo. 

Ainda segundo o Diretor da Unicafes, cabe às cooperativas atualmente voltar-se mais 

para o interior das propriedades de agricultura familiar. Ressaltou ser necessário quebrar o 

paradigma cultural dos gestores dessas propriedades que não foram preparados para gestionar, 

apenas para produzir. Destacou também o papel das Universidades que formam o jovem (no 

caso o jovem agricultor), para o mercado de trabalho urbano e não para gerir sua propriedade 

ou para ser o sucessor na gestão da propriedade. Enfatizou que muitas vezes existe a vontade 

desse jovem permanecer na propriedade, mas seus pais não transmitem a ele a confiança 

necessária em assumir novos projetos para os quais sente vontade e foi preparado nas 

instituições de ensino. Isso leva-o a abandonar tais projetos indo em busca de novas 

oportunidades, geralmente fora da propriedade rural. 

A parceria entre as organizações e o Estado se faz necessária, pois o último carece de 

estrutura funcional para ser o único e principal provedor de serviços de assistência técnica e 

extensão rural. Esse papel deve ser desempenhado, além do Estado, pelas organizações não 
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governamentais, pelas universidades, pelas cooperativas, empresas agroindustriais (no caso 

das integradoras de aves e suínos), empresas fornecedoras de insumos, ou seja, além do 

ambiente institucional, propriamente dito, as organizações (destacando as empresas 

integradoras) também têm a incumbência e o interesse em assumir o papel para capacitar 

melhor os produtores rurais, a fim de que possam manter-se nas suas atividades em médio e 

longo prazos. 

No caso das empresas integradoras (lembrando que se têm também atacadistas e 

varejistas), aqui especificamente aquelas que processam produtos pecuários (aves e suínos) 

estabelecem situações de parcerias com os produtores familiares. Na parceria predomina o 

compromisso que vai desde a produção até a compra do produto. Tal processo envolve toda a 

assistência técnica necessária, que inclui desde a genética, os medicamentos, insumos e a 

tecnologia utilizada, até as formas de cuidados, de gestão. Caracteriza-se numa espécie de 

“pacote fechado”, que é transferido pelas empresas, monitoradas com equipes técnicas 

próprias, mediante a busca e o controle de resultados efetivos. Esta afirmação se confirma no  

estudo, onde o indicador Assistência Técnica e Extensão Rural, na forma de organização 

produtiva integrada, apresentou resultado bastante significativo, comparado às outras formas 

de organização analisadas. 

A necessidade da participação e integração de conhecimentos nos diversos campos 

do saber e entre as diferentes esferas institucionais e organizacionais, são requisitos 

obrigatórios no contexto atual para atingir a sustentabilidade na agricultura familiar. Os 

resultados atingidos nos cálculos dos Indicadores de Sustentabilidade propostos nesta 

pesquisa deixam evidente o exposto. Embora tenhamos resultados considerados satisfatórios, 

principalmente na dimensão social, seguida pela dimensão ambiental, é preciso ficar atento 

nos resultados obtidos na dimensão institucional e menos comprometedor, mas com o sinal de 

“alerta piscando”, na dimensão econômica. A tabela, na sequência mostra os resultados. 
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Tabela 9 – Valores calculados do Índice de Sustentabilidade Geral (ISGE) e do Índice de Sustentabilidade Total 

(ISTO) para as quatro dimensões analisadas 

 

DIMENSÕES VALOR CALCULADO 

(ISGE) 

ECONÔMICA 0,52 

SOCIAL 0,70 

AMBIENTAL 0,63 

INSTITUCIONAL 0,47 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE TOTAL (ISTO) 0,58 

Fonte: elaborado pelo autor – dados pesquisa de campo, 2014. 

 

Vale ressaltar que o Índice de Sustentabilidade Geral (ISGE) é derivado da média 

dos resultados do Índice de Sustentabilidade Específico (ISE) nas diferentes formas de 

organização produtiva. Afirma-se que a dimensão institucional, com ISGE numa situação 

ruim, seguida pela dimensão econômica com ISGE médio, mas bem próximo da escala 

inferior do nível de sustentabilidade, são as que mais preocupam e que necessitam de 

correções de rumo. Já em relação ao ISTO, que representa o Índice de Sustentabilidade Total 

para todas as propriedades incluídas na pesquisa, permite dizer que a área estudada apresenta 

uma situação de sustentabilidade média intermediária, na qual existem propriedades que se 

sobressaem e outras que têm a permanência delas ameaçada em médio e longo prazo. 

Quanto à dimensão institucional, há a necessidade de uma participação mais efetiva 

por parte do ambiente institucional, que envolve principalmente os agentes locais (Prefeitura 

Municipal, Emater, Cooperativas). O engajamento se faz necessário no desenvolvimento de 

projetos e iniciativas que visem auxiliar, integrar esses agricultores familiares em novos 

mercados, novas parcerias, novas formas de comercialização, apoio para projetos de proteção 

ambiental. Enfim, angariar toda uma estrutura política, social, econômica necessária para 

manter os produtores nas atividades deles. 

Destaca-se, porém, que a construção de um ambiente institucional voltado para o 

apoio de práticas locais de sustentabilidade da agricultura familiar na área estudada, ainda é 

algo que se encontra num horizonte bastante distante. A falta de profissionais qualificados que 

operacionalizem áreas distintas e ocupem cargos estratégicos em secretarias representativas 

para o setor (Secretaria da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente), compromete o 

desenvolvimento de projetos capazes de gerar um ar de esperança para os agricultores 

familiares no futuro. O exposto acima foi objeto de discussão e pesquisa pelo próprio 

pesquisador em reunião com as secretarias em evidência no município de Francisco Beltrão. 
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Livrar os produtores familiares das “garras” de oligopsônios e monopsônios, na compra de 

produtos, faz parte do papel das instituições representativas. Poderia, no caso, onde o estudo 

foi feito numa área restrita (microbacia), no município de Francisco Beltrão, ser esse um 

compromisso dos próprios agentes locais, sem é claro, dispensar a participação do Estado de 

uma forma geral. Os levantamento da pesquisa nas diferentes formas de organização 

produtivas analisadas, deixam claro o resultado crítico revelado no Indicador de 

Sustentabilidade intitulado Diversificação de Mercados Compradores na dimensão 

econômica, ou seja, sem nenhum poder de barganha atribuído aos agricultores familiares 

quando do momento de vender os produtos. Os agricultores simplesmente os “entregam” a  

grandes empresas agroindustriais que detém o controle total dos preços pagos aos produtores 

pela mercadoria entregue. Essa prática restritiva, compromete todo o processo de produção e 

de resultados auferidos. Aí a necessidade da intervenção governamental para coibir e 

amenizar as assimetrias de poder no interior das cadeias agroindustriais, das quais os 

produtores familiares pesquisados fazem parte. 

Portanto, a presença dos agentes locais para incentivar e abrir novas possibilidades 

de mercado para a comercialização dos produtos advindos da agricultura familiar é uma 

questão de sobrevivência. Souza Filho e Bonfim (2013) recomendam uma diversidade de 

potenciais mercados para a comercialização de produtos advindos da agricultura familiar. 

Entre estes destacam: atacados, varejos, cozinhas industriais, hotéis e restaurantes, feiras 

livres, agroindústrias processadoras, órgãos governamentais, etc. Não esquecendo, que 

mesmo com compras bastante reduzidas (por produtor), existem as aquisições diretas por 

parte do governo, representados pelos programas PAA e PNAE. 

A inserção, no entanto, nesses mercados compradores requer uma variedade de 

exigências em termos de qualidade de produtos, segurança dos alimentos, logística adequada, 

questões sociais, ambientais e tecnológicas. Os requisitos mencionados muitas vezes fogem 

ao alcance dos produtores, que necessitam, dessa forma, de aporte institucional para viabilizar 

tal cenário. Contudo, é importante destacar que uma diversidade maior nos canais de 

comercialização, não só favorece o poder de negociação dos produtores familiares, como os 

incentiva a uma maior diversificação na produção em âmbito local nas propriedades de 

agricultura familiar. 

Aliás, esse é outro indicador que apresentou níveis de sustentabilidade críticos em 

todas as formas de organização produtivas analisadas nessa pesquisa, que reflete diretamente 

no resultado também crítico do indicador Biodiversidade, ou seja, a prática de monocultura e 

a baixa diversidade de atividades pecuárias na área pesquisada levam a um comprometimento 
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da preservação e renovação natural dos nutrientes e organismos vivos que compõem o solo. A 

falta de mão de obra refletida no indicador Pessoas Residentes é outro fator que reduz a 

diversificação de atividades. 

É importante salientar, sobretudo, que apesar da importância da diversificação de 

atividades na propriedade, essa deixa de ser por atividades no interior das propriedades e 

passa a ser por produto. A diversificação por atividades passa a ser praticada mais em 

contextos maiores (locais, por comunidades, regionais) e obedece as especificidades de cada 

local, no caso desta pesquisa, o local é representado por uma microbacia. A tendência das 

propriedades individuais é especializar-se (ver ABRAMOVAY, 2007) na produção de um ou 

dois produtos, voltadas para o mercado. Aí novamente a importância do acompanhamento dos 

serviços de extensão rural, na formação e condução de cada local, cada comunidade, para 

produzir àquilo que mais se adapta, considerando-se características naturais, experiências, 

culturas, costumes. 

O caminho para especialização se dá pelos motivos apresentados anteriormente, a 

fim de satisfazer mercados específicos que exigem produtos com qualidade e padronização. 

Além do mais, pela falta de mão de obra disponível nas propriedades, nas quais a maior parte 

vivem apenas o casal, quando muito acompanhado por um filho menor de 18 anos, ou por 

pessoas já aposentadas. Este fato foi constatado na pesquisa no indicador, Pessoas Residentes. 

Cabe aqui uma pequena pausa para se voltar ao referencial teórico sobre a 

sustentabilidade da agricultura familiar (Capítulo 3), no qual se apresenta as três principais 

teses sobre os rumos da pequena produção agrícola familiar, a fim de se relacionar estas 

afirmações com aquilo que foi levantado na pesquisa de campo na área estudada. Tem-se na 

primeira linha de pensamento um grupo de autores integrantes da sociologia rural, Man e 

Dickinson (1978) e Goodmann, Sorj e Wilkinson (1996, 1990). 

Para um grupo de autores integrantes da sociologia rural  as transformações na 

pequena produção agrícola familiar seriam impostas pela concorrência intercapitalista. Estes 

agricultores ou se transformariam em proletários, ou em capitalistas, ou manteriam as 

condições de produção (ou parte delas), sob perda parcial ou total do controle do processo de 

produção. Um meio termo entre proletário e capitalista. Visão Lenin-Kautskyana. 

Na outra linha, têm-se como principais representantes, Ploeg (2009); Long (2007) e 

Schneider e Niederle (2008). Para eles contrariando a tese anterior, o produtor não pode ser 

visto como um indivíduo passivo no processo de produção, bem como nas relações sociais 

dela decorrentes. A mercantilização do espaço rural das pequenas propriedades não ocorre 

somente de fora para dentro (pressões exógenas), mas também de dentro para fora (pressões 
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endógenas, produtor ativo, não só reativo). Eles ainda argumentam que os produtores não são 

agentes passivos, como defendido anteriormente, mas sim exercem um papel ativo, que 

envolve, Agricultor – Capital e Estado, disputando tanto a produção quanto a distribuição. 

E na terceira e última linha, mais contemporânea, tem-se como postulante 

Abramovay (2007), que defende a chamada agricultura familiar de caráter empresarial. Os 

agricultores familiares teriam um comportamento totalmente voltado para o mercado, 

auferindo por meio das atividades agropecuárias exercidas, renda monetária, suficiente para 

garantir seu consumo, bem como o reinvestimento na propriedade, no sentido de dar 

continuidade às atividades geradoras de renda. Defende dessa forma a especialização na 

agricultura familiar com forte dependência com relação ao mercado e a consequente perda da 

autonomia (pode-se colocar como exemplo os agricultores integrados às agroindústrias). 

Ao retomar os resultados da pesquisa, faz-se uma avaliação, ao se considerar as três 

distintas linhas de pensamento defendidas sobre o comportamento da agricultura familiar em 

relação a sustentabilidade e permanência ao longo do tempo. Isso pode ser feito ao se 

observar o (ISI), Índice de Sustentabilidade Individual que representa o comportamento de 

cada produtor familiar pesquisado, de acordo com os parâmetros utilizados para calcular os 

Indicadores de Sustentabilidade (IS). Verifica-se em ambas as formas de organização 

produtivas, nas diferentes dimensões analisadas, comportamentos bastante distintos em 

relação à sustentabilidade de cada propriedade. 

Na forma de organização produtiva com predomínio agrícola, afirma-se que algumas 

propriedades pesquisadas, especialmente aquelas com áreas de terra menor, enfrentam certa 

dificuldade e algumas restrições para elevar a produtividade, ou seja, viabilizar o  

estabelecimento apenas com a renda agrícola. Nessas propriedades há um predomínio de 

pessoas com idade já mais avançada que dependem muito de serviços de terceiros 

(contratação de máquinas e equipamentos, uso daquelas disponíveis na Associação), e a 

disposição em exercer atividades complementares está em declínio. 

Partindo do acima exposto, essas propriedades atrelam-se a segunda linha de 

pensamento numa perspectiva chayanoviana, onde o produtor defende primeiro a subsistência 

dele e comercializa apenas os excedentes. Neste caso, ele está fadado ao desaparecimento e 

incorporação às outras propriedades familiares com áreas maiores, contidas na pesquisa na 

área estudada. 

As propriedades com área maiores e com ISI superior apresentam as características 

de produção mais voltadas para o mercado e se relacionam com a terceira linha de 

pensamento defendida por Abramovay, onde propriedades são habitadas e gerenciadas por 
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pessoas com idade entre 35 a 50 anos, possuem um aporte técnico (máquinas e 

equipamentos), apto para responder às  demandas e desenvolvem algumas atividades 

complementares (produção de leite, renda não agrícola, prestam serviços a terceiros). Essas 

propriedades possuem grandes chances de sobrevivência, sendo inclusive candidatas a 

incorporar as citadas acima. 

Já em relação as outras duas formas de organização produtivas (leiteira e integrada), 

faz-se uma análise conjunta. Ambas desenvolvem atividades pecuárias. Diferem apenas na 

forma organizacional. Tanto a atividade leiteira, quanto a integrada (produção de aves no  

caso), conforme os dados de pesquisa, apresentam número limitado de pessoas para exercer as 

atividades e se encontram numa estrutura de transição, mais especificamente, analisando o 

ISI, são aquelas propriedades que apresentam dificuldades em acompanhar/investir em novas 

tecnologias.  

Poder-se-ía afirmar que tais propriedades estão na primeira linha de pensamento, 

sendo dominadas e forçadas pelo capital para, ou tornarem-se competitivas, ou sair de forma 

sutil da atividade. Assim, num segundo momento, caminhar mais para uma produção de 

subsistência, sobrariam pouco ou quase nada para novos investimentos (entram dessa forma 

na segunda linha de pensamento, chayanoviana). O futuro delas é incerto e são fortes 

candidatas à incorporação por produtores familiares mais capitalizados. 

Porquanto, encontram-se também na área pesquisada, produtores nas duas formas de 

organização com potenciais condições de permanecer nas atividades pelo fato de ter estrutura 

necessária para tal. Possuem aporte técnico (equipamentos, genética, estrutura física, mão de 

obra) aprimorado e capaz de garantir retornos econômicos viáveis para suportar o consumo e 

obter sobras para reinvestimentos. São esses os chamados empresários rurais, classificados na 

terceira linha de pensamento defendida por Abramovay, que têm a produção totalmente 

voltada para o mercado com traços fortes de especialização e escala de produção. Contudo, o 

grau de autonomia fica um tanto quanto comprometido pelo fato do controle total na cadeia de 

produção na forma de organização integrada. Já na cadeia do leite, verifica-se que há, ainda, 

de certa forma, uma desestruturação, que permite um controle maior por parte do produtor, 

porém assumindo riscos maiores na atividade. 

Neste contexto, a partir do diagnóstico feito por meio dos indicadores e Índices de 

Sustentabilidade calculados com a utilização de dados primários, coletados junto aos 

produtores familiares na microbacia do Rio Jacaré, mostram-se as particularidades 

apresentadas em cada uma das formas de organização produtivas analisadas, nas diferentes 

dimensões, econômica, social, ambiental e institucional. Da mesma forma, fez-se uma leitura 
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da realidade em que se encontram os produtores familiares, bem como se juntou subsídios 

para traçar perspectivas futuras, visando a sustentabilidade ao longo do tempo. O quadro a 

seguir, disponibiliza o cenário. 

 

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVAS, AGRICOLA, LEITEIRA E 

INTEGRADA 

DIMENSÕES REALIDADE DA 

SUSTENTABILIDADE  

PERSPECTIVAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

 

ECONÔMICA 

a) custos de produção elevados 

b) tecnologias desconexas com 

atividades desenvolvidas 

c) resultado econômico 

comprometido 

d) monocultura (principalmente na 

atividade leiteira) 

e) uso elevado de agroquímicos 

f) baixa diversidade de produtos 

g) escassez de mão de obra 

h) predomínio de oligopsônios 

i) linhas de crédito restritas 

a) agricultura de precisão, 

gerenciamento eficiente da 

propriedade 

b) tecnologias adaptadas à realidade 

de cada atividade e com sua escala de 

produção desempenhada 

c) buscar rendas complementares, 

gerenciar custos de produção 

d) consorciação de culturas 

e) manejo integrado, uso do esterco 

f) tendências à especialização da 

produção (agricultor empresário) 

g) substituição por tecnologia 

adequada 

h) inserir-se em novos mercados 

compradores 

i) créditos estendidos não só para 

produção, investimentos, mas para 

capital de giro, garantia renda 

mínima.  

 

 

 

SOCIAL 

a) acesso à saúde limitado 

b) meios de comunicação restritos 

c) níveis de escolaridade baixa 

d) sucessão geracional 

comprometida 

e) resistência a mudanças (novos 

projetos)  

f) área de terra restrita 

a) disponibilidade de médico e 

dentista na comunidade 

b) investimentos em 

infraestrutura/setor de 

telecomunicações 

c) proporcionar cursos técnicos, 

palestras, capacitação do produtor 

d) incentivar os jovens a permanecer 

nas propriedades (projetos, 

empreendedorismo) 

e) maior apoio institucional (governo, 

organizações, universidades) 

f) incentivar projetos voltados para 

produção intensiva 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

a) Compromisso parcial com uso da 

terra 

b) monocultura e insumos químicos 

c) controle biológico total com 

inseticidas e pesticidas 

d) água doce com qualidade 

e) nascentes e córregos parcialmente 

protegidos (acesso de animais) 

f) predomínio de fossa negra 

g) maioria das pocilgas/esterqueiras 

abertas 

h) pequenos incidentes de erosão no 

solo (desrespeito ao plantio em 

a) respeitar totalmente as APPs 

(preservar e reflorestar) 

b) rotação e consorciação de cultivos 

c) manejo integrado 

d) continuar e melhorar a preservação 

e) totalmente protegidos, sem acesso 

de animais 

f) coleta e tratamento de esgoto numa 

central 

g) pocilgas e esterqueiras cobertas 

(possibilidade de geração de biogás) 

h) preservação e controle do solo 

com curvas de nível e plantio em 
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nível) contorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

a) participação em Cooperativas, 

mais voltadas para a produção 

b) existência de Associação com 

maquinário agrícolas 

c) comitê gestor de microbacia 

praticamente ausente 

d) serviços de assistência técnica e 

extensão rural focalizados, pouca 

atuação na área estudada 

e) fiscalização ambiental só por 

denúncias 

f) reduzidos gastos públicos para 

proteção ambiental 

g) estradas em péssimo estado de 

conservação 

h) detém certos conhecimentos em 

gestão da propriedade 

i) políticas públicas (Pronaf), 

direcionadas e burocráticas 

a) cooperativismo atuante, auxiliando 

tanto na produção, quanto na 

comercialização. Olhar para dentro 

da propriedade, auxílio na formação 

profissional do agricultor 

b) associativismo integral. Auxilio 

nas compras, vendas, maquinário e 

ações inter-associações de 

agricultores 

c) criação na secretaria do meio 

ambiente municipal do CGM 

d) assistência técnica ampla dividida 

entre os setores público e privado 

e) fiscalização ambiental ativa e pró-

ativa 

f) parte do orçamento das esferas 

públicas destinadas à investimentos e 

subsídios na área ambiental 

g) além de estradas conservadas, toda 

atenção a logística para atender as 

cadeias de produção 

h) capacitação dos produtores na 

elaboração de projetos de viabilidade, 

uso de planilhas de resultados, 

conhecimento de mercado 

i) desburocratização do crédito. 

Financiamentos para projetos, não 

para a propriedade envolvendo 

capacidade de pagamento. 

Necessidade de gapital de giro. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Quadro 6 – Compêndio dos principais resultados revelados pelos dados da pesquisa para as formas de 

organização produtivas analisadas nas suas diferentes dimensões 

 

Observa-se no quadro acima, a sustentabilidade da agricultura familiar, analisada nas 

dimensões econômica, social, ambiental e institucional para as três formas de organização 

produtivas predominantes na área estudada, enfrentam, com diferente intensidade, pontos de 

estrangulamento de acordo com as atividades desenvolvidas em cada uma delas. Alguns 

aparecem de forma recorrente, mesmo que as combinações de produção exploradas sejam 

diferentes, inferindo tratar-se de problemas derivados das mesmas atividades que são 

desenvolvidas nas diferentes categorias de produção. 

Foi possível, por meio das respostas auferidas pelos agricultores familiares aos 

parâmetros criados para calcular os Indicadores de Sustentabilidade, traçar realidades e 

perspectivas para eles (conforme Quadro 6), visando a permanência deles ao longo do tempo 

nas atividades desenvolvidas. Para que as mudanças ocorram, é preciso que haja a 

complementaridade entre as quatro dimensões apresentadas para explicar a sustentabilidade 
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da agricultura familiar no presente estudo. A complementaridade, aliás, é citada por 

unanimidade pelos entrevistados na pesquisa de campo. 

Salienta-se que o conjunto de indicadores selecionados e calculados para avaliar a 

sustentabilidade da agricultura familiar na área estudada, coloca à disposição dos órgãos 

públicos, informações pertinentes, gerais e pontuais, sobre a realidade em que se encontram 

os produtores nas diferentes dimensões. Ainda, visa fornecer aos tomadores de decisão, uma 

contribuição importante para avaliação presente e futura, sob a ótica da sustentabilidade. 

A utilidade do modelo desenvolvido e aplicado na construção de Indicadores de 

Sustentabilidade, destaca-se pelo caráter abrangente e a maior importância reside na 

possibilidade de se analisar o cenário escolhido de forma individual (em cada dimensão e para 

cada propriedade). Mas, em especial, permite a análise de forma conjunta, multidimensional. 

Que pode , sobretudo, ser utilizado para resolver problemas pontuais, específicos de cada 

indicador, ou para cada propriedade, como também problemas que envolvem o contexto da 

área estudada. 

Outra referência ao modelo é a flexibilidade na sua aplicação. Esta não se coloca de 

maneira estática, pois permite que se faça análises inter-temporais, comparativas em 

diferentes períodos de tempo e em diferentes cenários. A aplicação em outros cenários exige 

somente o cuidado de selecionar indicadores compatíveis com a realidade que se quer estudar. 

A fórmula de cálculo é aplicada para qualquer evento. 

Em suma, constatou-se que o modelo desenvolvido e aplicado no estudo com a 

finalidade de avaliar a sustentabilidade da agricultura familiar na área estudada, demonstrou-

se capaz, por meio da análise multidimensional, em responder às questões/problemas 

levantados na presente pesquisa. Ao mesmo tempo que apontou a realidade das propriedades 

agrícolas que formam o universo da área estudada de forma intra-dimensional, mostrou 

também as relações dessa realidade de forma interdimensional, ou seja, apontou as realidades 

dentro de cada dimensão e entre as dimensões. 

Enfim, justifica-se a aplicabilidade do modelo desenvolvido e utilizado na pesquisa 

nas suas diferentes dimensões (econômica, social, ambiental e institucional), por seguir o 

marco ordenador proposto pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável, das Nações 

Unidas, referendado e utilizado pelo IBGE, a partir de 2002, adapta o conteúdo para a 

realidade brasileira, onde o mesmo desenvolve indicadores de sustentabilidade para o país nas 

quatro dimensões citadas (IBGE, 2010). Isso deu segurança e respaldo técnicos necessários 

para endossar o modelo utilizado na pesquisa, para medir a sustentabilidade da agricultura 

familiar na microbacia do Rio Jacaré. 



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo central desta Tese foi avaliar a sustentabilidade da agricultura familiar 

num contexto local, por meio da proposição de indicadores e índices que envolveram as 

dimensões econômica, social, ambiental e institucional. Especificamente, o estudo foi 

realizou-se o estudo em propriedades de agricultura familiar localizadas na microbacia do Rio 

Jacaré no Município de Francisco Beltrão – Paraná. 

Foi proposta uma metodologia de cálculo para a construção dos indicadores 

selecionados e testados para cada dimensão nas diferentes formas de organização produtivas 

encontradas na área de estudo. Apesar das dificuldades para elaboração e construção dos 

indicadores a hipótese de plausibilidade do modelo pareceu ficar clara. Os indicadores 

selecionados e testados, através do modelo proposto, mostraram adaptabilidade, sensibilidade 

e universalidade às semelhanças e diferentes condições encontradas em cada forma de 

organização produtiva (agrícola, leiteira e integrada). 

A análise multidimensional permitiu captar tanto os fenômenos internos quanto os 

externos que interferem na sustentabilidade das propriedades de agricultura familiar 

pesquisadas. Destaca-se a importância da inclusão da dimensão institucional no estudo, 

caracterizando-se como um diferencial significativo na análise. O predomínio para a 

construção de indicadores de sustentabilidade concentra-se no tripé econômico, social e 

ambiental. 

A multidimensionalidade no uso da abordagem do tema estudado contribuiu, 

sobremaneira, no enriquecimento da problemática do tratamento da sustentabilidade. Foi 

possível, além da análise intra-dimensional nas dimensões estudadas, a análise inter-

dimensional, demonstrando a realidade unívoca de cada dimensão, como também a 

heterogeneidade entre as dimensões. 

O modelo possibilitou detectar as imperfeições endógenas às propriedades, por meio 

dos resultados gerados pelos indicadores. Da mesma forma, detectou as influências e as falhas 

atribuídas ao ambiente externo (exógeno) que circunda e influencia nas decisões internas das 

propriedades. Isso ficou caracterizado nos resultados individuais de cada dimensão, para cada 

forma de organização produtiva, como nas relações entre as várias dimensões estudadas. 

Com efeito, na análise individual, que tomau, inicialmente a dimensão econômica, 

alguns indicadores representam desafios complexos e outros nem tanto. O que se percebeu é 

que existe uma relação entre o ambiente endógeno e o ambiente exógeno na organização e nos 

resultados auferidos pelos agricultores familiares pesquisados. Sobremaneira, os produtores 
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encontram-se numa espécie de “fogo cruzado”, onde são pressionados antes da porteira, 

dentro da porteira e depois (fora) da porteira para responder às pressões e interesses do 

mercado. 

Antes da porteira os agricultores familiares estão sob o controle de algumas grandes 

empresas (oligopólios) que fornecem insumos, máquinas e equipamentos necessários para a 

produção e o aumento da produtividade. Depois da porteira geralmente as mesmas empresas, 

agora, são as compradoras da matéria-prima oferecida pelos agricultores (oligopsônios). No 

meio disso tudo, dentro da porteira está o agricultor sendo massacrado e explorado, sem poder 

de barganha para negociar preços e auferir melhores resultados econômicos. 

Internamente ainda, sofre pela falta de infraestrutura, principalmente pela carência de 

capital humano dividido em duas situações: primeira, a própria escassez de mão de obra 

(constatado na pesquisa) que o leva a limitar-se a uma ou duas atividades geradoras de renda. 

A escassez muitas vezes, não permite explorar a atividade condizente com a realidade na qual 

se encontra a propriedade. Segunda, a falta de profissionalização da mão de obra, induz o 

agricultor a baixos níveis de produtividade que comprometem, de certa forma, o retorno 

financeiro das atividades dele. 

A sustentabilidade na esfera econômica não está somente em oferecer linhas de 

crédito para disponibilizar acesso a novas tecnologias com taxas de juros subsidiadas. Ela 

está, acima de tudo, na capacitação e profissionalização da mão de obra para utilizar e 

gerenciar com eficiência o uso dessa tecnologia. O agricultor familiar necessita ser eficiente 

naquilo que faz, ter noções de receitas, retorno de investimentos, ponto de equilíbrio, custos, 

manutenção, depreciação, para assim, atingir resultados compatíveis com as atividades por ele 

desenvolvidas. 

Resultados econômicos mais expressivos favorecem e melhoram sobremaneira, a 

situação social dos agricultores familiares. Constatou-se na pesquisa, por meio dos 

Indicadores de Sustentabilidade propostos e avaliados, um cenário confortável na dimensão 

social. Contudo, vale ressaltar alguns pontos que se apresentam como diferenciais na referida 

microbacia e que contribuem para elevar os níveis de satisfação nos indicadores que 

compõem a dimensão social. 

A proximidade da comunidade com a área urbana (em torno de 12 km) favorece e 

garante um melhor aproveitamento dos serviços oferecidos pela cidade (saúde, educação, 

lazer). A presença de uma empresa média instalada na área que compreende a microbacia do 

Rio Jacaré, também é favorável. Não se constatou na pesquisa nenhum posto de trabalho 
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ocupado pelos agricultores ou pelos filhos destes na referida empresa, os ganhos sociais são 

percebidos na infraestrutura de permanência e de acesso. 

No caso, vários recursos são transferidos por parte do Município em beneficio direto 

à empresa e que refletem indiretamente em ganhos de qualidade de vida para a comunidade. 

O acesso secundário da rodovia principal à empresa é todo asfaltado e todas as estradas 

vicinais da microbacia são ligadas a esse asfalto. A acessibilidade beneficia 

consideravelmente todos os produtores, não só em seus deslocamentos rotineiros, mas 

principalmente no escoamento da produção. 

Outro fato positivo constatado foi a organização e o bom convívio entre os 

agricultores familiares pesquisados. A organização começa nas casas de cada agricultor, as 

quais são bem cuidadas, preservadas, circundadas com grama, jardim e árvores frutíferas e 

para sombra. O entorno onde se mantém a infraestrutura necessária para abrigar insumos, 

máquinas e equipamentos, tudo muito bem cuidado e organizado.  

Este mesmo cuidado e organização é apresentado na própria comunidade, onde a 

igreja é referência e está contida no roteiro turístico do município, por preservar traços da 

cultura italiana na edificação. Clube para lazer e escola (oferece ensino fundamental) são 

outros componentes que favorecem a qualidade de vida dos agricultores. 

De modo geral, o contrassenso apresentado nos Indicadores de Sustentabilidade, em 

que a dimensão social aparece como a de melhor resultado, seguida pela dimensão ambiental, 

explica-se pelo grau de consciência de cada agricultor, somados na geração de um todo, ou 

seja, a qualidade de vida pode ser melhorada por ações simples (conforme acima) que não 

necessariamente envolvem significativos gastos econômicos. Dessa forma, mesmo não tendo 

retornos econômicos consideráveis, esses agricultores tentam buscar soluções “caseiras” 

individuais e em comunidade para atingir níveis de qualidade de vida melhores, já que é o 

espaço que elegeram para sobreviver. A própria preservação dos recursos naturais adentra 

nesse contexto. 

A afirmação acima ficou evidenciada nos resultados dos Indicadores de 

Sustentabilidade que compõem a dimensão ambiental. Constatou-se pelos dados da pesquisa 

que existe a preocupação e a consciência dos agricultores em manter, preservar os recursos 

naturais, pois sabem da importância deles para a permanência na atividade agrícola. Contudo, 

os altos custos somados a limitação econômica, muitas vezes os impedem de operacionalizar 

ações mais contundentes em prol do uso e preservação dos recursos naturais. 

Outrossim, ficou evidente também nos resultados dos indicadores que aquelas ações 

que demandam em maior volume a boa vontade e em menor volume recursos financeiros, 
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com os cuidados com a natureza têm resultados mais significativos. Porém, há de se 

considerar que para almejar a sustentabilidade e a permanência de os agricultores nas suas 

atividades, a exploração sustentável dos recursos naturais é fator primordial. Para isso, há 

necessidade da parceria pública privada. O papel efetivo das instituições passa a ser requisito 

mínimo para tal operação. 

No entanto, os dados da pesquisa em relação aos Indicadores de Sustentabilidade na 

dimensão institucional foram os que apresentaram resultados mais comprometedores. 

Constatou-se que a proximidade principalmente entre órgãos públicos representativos 

(Prefeitura municipal, Emater, Universidades) com os agricultores ainda é algo a ser 

construído. Contudo, sem o apoio efetivo de órgãos governamentais e não-governamentais, 

juntamente com os agricultores familiares pesquisados, engajados num objetivo comum de 

continuar produzindo, mas ao mesmo tempo preservando os recursos naturais, a 

sustentabilidade e a permanência desses agricultores nas suas atividades, corre sério risco em 

médio e longo prazo. 

De modo geral, como foi levantado no referencial teórico, existem diferentes 

concepções a respeito das dimensões que tentam explicar a sustentabilidade. Constatou-se ser 

fato comum a presença da dimensão ambiental nos estudos que buscam avaliar a 

sustentabilidade de sistemas. Muito embora, a sua utilização de maneira isolada possa 

comprometer o resultado da sustentabilidade, a presença dela é primordial em qualquer estudo 

sobre a temática. 

Todavia, para alcançar resultados mais expressivos nos indicadores que medem a 

sustentabilidade, um número maior de dimensões, leva a resultados mais confiáveis. O 

modelo multidimensional utilizado na pesquisa, permitiu a interrelação e a 

complementaridade entre as dimensões analisadas (econômica, social, ambiental e 

institucional). Cada qual composta por seus oito indicadores, possibilitou um maior alcance 

de elementos, variáveis que constituíram o resultado auferido para cada indicador. 

Outro desafio no modelo proposto perpassando as limitações de metodologias 

predominantemente quantitativas na elaboração de Indicadores de Sustentabilidade, foi a 

mistura destes com dados qualitativos. Os escores atribuídos, de certa forma arbitrariamente, 

preencheram a lacuna. Conseguiu-se definir níveis de sustentabilidade maior ou menor para as 

variáveis utilizadas nos cálculos dos indicadores, os quais tiveram resultados positivos em 

relação a dados qualitativos, subjetivos levantados na pesquisa. As dimensões social e 

institucional são bons exemplos desse fato. 
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Embora a racionalidade econômica prevaleça em grande parte das análises objetivas 

de posição socioeconômica dos indivíduos, o que se viu na área de estudo da presente tese 

confirma-se apenas em parte. Os indicadores de sustentabilidade propostos e avaliados, 

demonstraram que o bem-estar subjetivo não reflete unicamente como qualidade de vida 

objetiva. Os agricultores familiares atribuem boa parte do conforto e da persistência na 

atividade agropecuária à questões subjetivas (convívio com a natureza, liberdade, cheiro da 

terra, trato com os animais, convivência com vizinhos) que somadas às questões materiais 

satisfazem as necessidades afetivas deles no espaço que habitam. 

Diante desse cenário, a construção de Indicadores de Sustentabilidade requer 

abordagens que abandonem a perspectiva monodisciplinar. Exige, outrossim, de abordagens 

transdisciplinares, integradas, multidimensionais, capazes de levantar e indicar caminhos 

alternativos para os desafios que se apresentam. No caso estudado, o modelo quanti-

qualitativo utilizado, captou por meio das variáveis utilizadas para compor os parâmetros 

necessários na construção dos indicadores, os atributos subjetivos que são tão importantes 

quanto, para subsidiar um conceito mais representativo de sustentabilidade rumo ao 

Desenvolvimento Sustentável. 

É nessa direção que o modelo proposto no estudo buscou diferenciar-se na forma de 

avaliar a sustentabilidade e a consequente permanência dos agricultores familiares na 

microbacia do Rio Jacaré. Privilegiar modos de vida (incluindo diferentes formas de 

organização produtivas) desta comunidade, misturando o conhecimento tradicional com o 

conhecimento cientifico, pode ser um caminho, uma solução, um aprendizado para promover 

ações transformadoras específicas e gerais em espaços locais. 

As especificidades e generalidades ficaram explicitas nos indicadores propostos e 

avaliados. O modelo utilizado demonstrou que teve a sensibilidade na apresentação dos seus 

parâmetros para captar, de certa forma, as idiossincrasias de cada propriedade nas diferentes 

formas de organização produtivas. Isso permite que se possa olhar a questão da 

sustentabilidade de forma individual como também no contexto das propriedades agrícolas 

como um todo. 

Como resultado geral deste estudo, vale ressaltar que, embora os indicadores 

propostos e avaliados para medir a sustentabilidade dos agricultores familiares na área 

estudada tenham sido formulados por sua relevância em representar especificamente esses 

agricultores é importante considerar que ao mesmo tempo que apresentaram algumas 

limitações, em outro, indicaram oportunidades para o seu aprimoramento e continuação. A 

percepção ao longo da pesquisa em refinar e ampliar alguns indicadores representam as 
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limitações. Por outro lado, a adequação e aplicação para outras microbacias, a fim de obter 

padrões de comparação futuras seria uma das oportunidades. 

Finalmente, acredita-se que esta Tese tenha sido um passo no esforço de criar 

metodologias, modelos adequados e representativos para dotar os agentes locais de 

instrumentos que orientem as decisões na avaliação da sustentabilidade da agricultura familiar 

em contextos locais. Há necessidade de aprofundar os conhecimentos nesse campo de 

pesquisa é uma orientação imprescindível a ser seguida na temática da sustentabilidade, de 

modo a antever os problemas relacionados para os quais se necessita a legitimidade de ações 

efetivas. 

Com efeito, espera-se que a análise e o diagnóstico apresentado na pesquisa, por 

meio da proposição de Indicadores de Sustentabilidade numa perspectiva multidimensional 

para as diferentes formas de organização produtivas encontradas nas propriedades de 

agricultura familiar na microbacia do Rio Jacaré, no Município de Francisco Beltrão - Paraná 

permita contribuir para a evolução desse setor na Região. Que o modelo de cálculo de 

indicadores possa transformar-se em ferramenta de suporte à decisão nas esferas econômica, 

social, ambiental e institucional (pública e privada) orientando o processo de sustentabilidade 

para uma direção mais sustentável de forma longitudinal. Salienta-se também, a importância 

pelo despertar de novas pesquisas neste campo para dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento e que possam servir de base para uma equalização desta categoria de 

produtores. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO NAS 
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UNIOESTE 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CAMPUS DE TOLEDO 

DOUTORADO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AGRONEGÓCIO 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES  

 

QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO FECHADO 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO: 

 

Nome: 

 

Endereço:      Distrito: 

 

Cidade:   Estado: 

 

Reside na propriedade? (  ) Sim (  ) Não 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE: 

 

( ) Própria (   ) Arrendada     Área total/Ha:........  Área por tipo de atividade:     Aquacultura...........ha.       

 

Reserva legal..........ha.   Pastagem.........ha.  Culturas permanentes...........ha.  Culturas 

temporárias............ha.  

 
Forma de organização produtiva que predomina na propriedade: 

 

(     ) forma de Organização Produtiva com predomínio da produção integrada: é aquela em que a 

integração com empresas agroindustriais é a principal fonte de renda, que é complementada por outras 

alternativas produtivas; 

(     ) forma de Organização Produtiva com predomínio da diversificação agropecuária: é aquela na 

qual não há um claro predomínio de uma fonte de renda principal, mas sim a combinação de diversas 

fontes; 

(     ) forma de Organização Produtiva com predomínio da produção agrícola: é aquela na qual a 

produção especializada e em moldes modernos de soja, milho e trigo é a fonte principal de renda, 

complementada por outras fontes secundárias (leite, peixes, agroindústrias); 

(     ) forma de Organização Produtiva com produção exclusivamente agrícola: é aquela na qual a 

produção agrícola (soja, trigo, milho, mandioca) é a única fonte significativa de renda da propriedade. 

(     ) forma de Organização Produtiva com predomínio das atividades leiteira e agroindústria caseira. 

 

III – DEMOGRAFIA 

Número de famílias residentes na propriedade     

Total de pessoas residentes na propriedade    

 

 

Nº de 

pessoas 

FAIXA ETÁRIA 

Menores 

de 7 anos 

Entre 7 e 

14 anos 

Entre 14 

e 18 anos 

Entre 18 

e 35 anos 

Entre 35 e 

60 anos 

Acima de 60 

anos 
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IV – MORADIA 

BENFEITORIAS QUANTIDADE ÁREA 

CONSTRUÍDA 

TIPO DE 

CONSTRUÇÃO 

TEMPO DE 

CONSTR. 

1- Chiqueiro     

2- Galpão     

3- Estábulo     

4- Esterqueira/dep.     

5- Silo/armazém     

6- Aviário     

7- Galpão/fumo     

8- Silagem     

9- Moradia/Casa     

1 – Alvenaria                        2 – Mista                                3 – Madeira 

Última vez que pintou sua casa:.................anos. 

V – EQUIPAMENTOS 

 

EQUIPAMENTOS 

 

 

 

QUANTIDADE 

TEMPO DE FABRICAÇÃO 

0 A 05 ANOS 06 A 10 ANOS Mais de 10 Anos 

Carreta     

Arado     

Ordenhadeira     

Dist. De esterco     

Grade     

Pulverizador     

Plantadeira     

Pé de pato     

Trator     

Colheitadeira     

Caminhão     

Veículos leves     

Motocicleta     

Resfriador/leite     
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DIMENSÕES E PARÂMETROS PARA CALCULAR OS INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDADE 

Dimensão ECONÔMICA 

Indicador Produtividade da Terra 

Parâmetros a-)Valor Agregado 

(  ) aumentou significativamente nos 

últimos anos = 0,4 

(  ) aumentou pouco nos últimos anos = 

0,3 

(  ) manteve-se constante = 0,2 

(  ) aumentou mas vem caindo = 0,1 

(  )está caindo/diminuindo = 0  

b)Agregação de valor à produção 

(  )produção total aumentou = 0,4 

(  )custo total diminuiu = 0,3 

(  )produção e custos constantes = 

0,2 

(  )produção caiu = 0,1 

(  )custo total aumentou = 0 

Indicador Capacidade de investimentos na Propriedade  

Parâmetros a-)Renda da propriedade 

(  ) capaz de remunerar o trabalho familiar e realizar novos investimentos= 0,4 

(  ) apenas remunera o trabalho familiar e mantêm os investimentos= 0,3 

(  ) assegura a subsistência da família= 0,2 

(  ) não consegue manter um nível de reprodução simples= 0,1 

(  ) necessita de fontes externas para subsistência= 0 

Indicador Nível/Grau de endividamento   

Parâmetros a)Relação entre capitalização e descapitalização 

(  ) a renda da propriedade é capaz de saldar compromissos financeiros= 0,4 

(  ) mantêm um nível de endividamento estável= 0,3 

(  ) o patrimônio mantém-se constante ao longo do tempo= 0,2 

(  )necessita utilizar a pecuária em alguns casos como reserva de valor= 0,1 

(  ) constantemente desfaz-se de algum bem/equipamento para saldar dívidas= 0   

Indicador Diversificação da Produção 

Parâmetros a)% da diversidade produtiva/renda obtida 

(  ) superior a cinco atividades= 0,4 

(  ) entre quatro e cinco atividades= 0,3 

(  ) entre três e quatro atividades= 0,2 

(  ) entre duas e três atividades= 0,1 

(  ) até duas atividades= 0 

Indicador Diversificação de mercados compradores 

 a)Poder de negociação dos preços 

(  ) mercado caracterizado por monopsônio= 0 

(  ) mercado caracterizado por oligopsônio= 0,1 

(  ) preços totalmente determinados por agentes externos= 0,2 

(  ) venda para mercados diversificados= 0,3 

(  ) venda para mercados locais e externos= 0,4  

Indicador Autonomia Estrutural 

Parâmetros a)Propriedade da terra e da m-d-o familiar 

(  ) 100% terra própria e da m-d-o familiar= 0,4 

(  ) 100% terra própria e 50% da m-d-o familiar= 0,3 

(  ) 100% terra própria e com empregado fixo= 0,2 

(  ) parte da terra alugada com m-d-o familiar= 0,1 

(  ) toda terra alugada com m-d-o familiar= 0 

b)Máquinas e equipamentos 

(  ) auto-sustentável= 0,4 

(  ) esporadicamente contrata algum serviço= 0,3 

(  ) depende de aluguel em determinada atividade= 0,2 

(  ) uso comunitário de alguns equipamentos= 0,1 

(  ) totalmente dependente de aluguel= 0 
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Indicador Atividades Complementares à Renda 

Parâmetros a)Renda não-agrícola 

(  ) não possui renda não-agricola= 0 

(  ) esporadicamente realiza atividades não-agricolas= 0,1 

(  ) recebe aposentadoria= 0,2 

(  ) aposentadoria; artesanato= 0,3 

(  ) aposentadoria; artesanato e turismo rural= 0,4 

Indicador Segurança na Propriedade 

Parâmetros a) Intoxicações de pessoas por 

agrotóxico (histórico da 

propriedade): 

(  ) acima de três vezes= 0  

(  ) 03 vezes= 0,1 

(  ) 02 vezes= 0,2 

(  ) 01 vez= 0,3 

(  ) nenhuma= 0,4  

c)  Risco de Geadas: 

(  ) acima de três vezes= 0  

(  ) 03 vezes= 0,1 

(  ) 02 vezes= 0,2 

(  ) 01 vez= 0,3 

(  ) sem risco= 0,4 

e) Possui poupança: 

(  ) não= 0 

(  )sim= 1 

g) Seguro contra intempéries: 

(  ) não= 0 

(  )sim= 1  

b)  Risco de Seca: 

(  ) acima de três vezes= 0  

(  ) 03 vezes= 0,1 

(  ) 02 vezes= 0,2 

(  ) 01 vez= 0,3 

(  ) sem risco= 0,4 

d)  Risco de granizo: 

(  ) acima de três vezes= 0  

(  ) 03 vezes= 0,1 

(  ) 02 vezes= 0,2 

(  ) 01 vez= 0,3 

(  ) sem risco= 0,4 

f) Seguro de vida: 

(  ) não= 0 

(  )sim= 1 

h) Previdência privada: 

(  ) não= 0 

(  )sim= 1  

 

Dimensão AMBIENTAL 

Indicador Uso da Terra 

Parâmetros a) Capacidade de uso do solo 

(  ) cultiva apenas as áreas propícias para produção= 0,4 

(  ) utiliza parte da área de preservação, mas com precauções contra a 

degradação= 0,3 

(  ) utiliza toda a área de preservação permanente, sem precauções= 0,2 

(  ) cultiva à margem de mananciais= 0,1 

(  ) utiliza toda a extensão da propriedade, sem restrições= 0 

Indicador Manutenção e renovabilidade da capacidade de produção do solo 

Parâmetros a)Técnicas utilizadas 

(  ) rotação e consorciação de cultivos= 0,4 

(  ) adubação verde/cobertura natural= 0,3 

(  ) controles naturais e biológicos= 0,2 

(  ) esterco animal e químico= 0,1 

(  ) monocultura e insumos químicos= 0 

Indicador Biodiversidade 

Parâmetros a)Técnicas utilizadas 

(  ) mantém manejo integrado entre cultivos e criação= 0,4 

(  ) mantém práticas de policultura= 0,3 

(  ) integração de espécies= 0,2 

(  ) número reduzido de espécies= 0,1 

(  ) práticas de monocultivos= 0 

 

Indicador Qualidade da agua doce 
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Parâmetros a)Quanto à disponibilidade 

(  ) a propriedade é auto-suficiente= 0,4 

(  ) o abastecimento é comunitário= 0,3 

(  ) o abastecimento é sazonal= 0,2 

(  ) atende somente ao consumo 

animal= 0,1 

(  ) não possui água na propriedade= 0 

c) Sinais de destruição, 

desaparecimento de corpos d’água 

(lagoas, açudes, rios, riachos, fontes) 

na propriedade: 

(  ) não= 1 

(  )sim= 0 

b) Quanto ao uso 

(  ) totalmente potável= 0,4 

(  ) contaminação sazonal= 0,3 

(  ) necessita de tratamento= 0,2 

(  ) contaminada para uso humano= 0,1 

(  ) imprópria para o consumo humano 

e animal= 0 

d) São empregadas medidas para 

preservar/recuperar corpos d’água? 

(  ) não= 0 

(  )sim= 1 

Indicador Áreas Costeiras 

Parâmetros a) Quanto à preservação 

(  ) nascentes preservadas com mata ciliar, sem acesso de animais= 0,4 

(  ) nascentes preservadas com mata ciliar, com acesso de animais= 0,3 

(  ) uma lado da margem preservado e outro descoberto= 0,2 

(  ) totalmente descoberto= 0,1 

(  ) descoberto com assoreamento e contaminação= 0 

Indicador Práticas Conservacionistas ao longo da Microbacia 

Parâmetros a)Dejetos humanos 

(  ) coletados com tratamento= 0,4 

(  ) coletados sem tratamento= 0,3 

(  ) fossa negra= 0,2 

(  ) valas= 0,1 

(  ) diretamente no rio= 0 

c) Destino dos resíduos (lixo) gerados 

na propriedade 

(  ) disposição a céu aberto, valas= 0 

(  ) queima= 0,1      (  ) enterra= 0,2 

(  )todo recolhido pela prefeitura ou 

parte é enterrado e reutilizado= 0,3 

(  ) parte é recolhido pela prefeitura e 

parte é reutilizado na propriedade 

(adubo, reciclagem, energia)= 0,4 

b)Dejetos de animais 

(  ) biodigestor= 0,4 

(  ) pocilga coberta= 0,3 

(  ) pocilga aberta= 0,2 

(  ) escorre a céu aberto= 0,1 

(  ) diretamente no rio= 0 

 

Indicador Proteção do Solo 

Parâmetros a)Cultivo com cobertura 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Existência de curvas de nível 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Plantio em contorno 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

g) Uso do fogo 

(  ) sempre= 0 

(  ) atividades especificas= 0,1 

(  ) só nas capoeiras= 0,2 

(  ) raramente= 0,3 

(  ) não usa= 0,4 

b)Solo descoberto 

(  ) sim= 0 

(  ) não= 1 

d) Bacias de contenção da água da 

chuva 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Terraceamento 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

h) Marcas de erosão 

(  ) formação de voçorocas e deposição 

de solo superficial nas baixadas= 0 

(  ) formação de grandes valos= 0,1 

( ) perda de solo superficial e pequenos 

valos=0,2 ( ) pequenas perdas de solo 

superficial= 0,3 ( ) não apresenta 

nenhuma erosão aparente= 0,4 
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Indicador Práticas Conservacionistas  

Parâmetros a) Uso de EPI: 

(  ) Usa completo= 0,4 

(  ) Usa parcial= 0,3 

(  ) Só usa para alguns produtos= 0,2 

(  ) Não usa= 0,1 

(  ) Desconhece= 0 

c) Destino das embalagens vazias: 

(  ) Recolhidas pelo fabricante= 0,4 

(  ) Guarda em depósito próprio= 0,3 

(  ) Queima= 0,2 

(  ) Enterra= 0,1 

(  ) Deixa à céu aberto= 0 

e) Controle biológico: 

(  ) tudo sem veneno= 0,4 

(  ) controle integrado= 0,3 

(  ) usa apenas em algumas culturas 

=0,2 

(  ) sazonalidade no uso= 0,1 

(  ) tudo com veneno= 0  

b) Uso de esterco: 

(  ) Usa toda a produção= 0,4 

(  ) Usa parte da produção= 0,3 

(  ) Apenas em épocas especificas= 0,2 

(  ) somente em hortifruti= 0,1 

(  ) nunca usa= 0 

d) Erosão: 

(  ) não apresenta= 0,4 

(  ) apresenta pouca= 0,3 

(  ) somente onde há declividade= 0,2 

(  ) Acentuada na lavoura= 0,1 

(  ) vossorocas= 0 

 

 

Dimensão SOCIAL 

Indicador Acesso à Saúde 

Parâmetro a)Existe posto de saúde na 

comunidade 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Visitas de agentes de saúde 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Cuidados com a saúde 

(  ) consultas programadas= 0,4 

(  ) consultas esporádicas= 0,3 

(  ) somente quando necessita= 0,2 

(  ) utiliza remédios caseiros= 0,1 

(  ) não vai ao médico= 0 

b)Possui plano de saúde 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Convênio odontológico 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

Indicador Acesso a Bens e Serviços 

Parâmetros a)Bens 

fogão a lenha: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

fogão à gás: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

geladeira: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

freezer: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

rádio/som: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

televisão: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

computador: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

forno elétrico: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

microondas: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

máquina lavar: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

automóvel: (  ) sim= 1 (  ) não= 0 

f)Assistência técnica pública 

(  ) sempre recebe= 0,4 

(  ) recebimento programado= 0,3 

(  ) eventualmente recebe= 0,2 

(  ) não recebe= 0,1 

b) Energia elétrica 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Telefonia 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)aAcesso a internet 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)TV por assinatura 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

g)Transporte coletivo 

(  ) diariamente e próximo= o,4 

(  ) dias definidos e próximo= 0,3 

(  ) diariamente e longe= 0,2 

(  ) dias definidos e longe= 0,1 
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(  ) paga pela assistência= 0  (  ) sem disponibilidade= 0  

Indicador Acesso ao Lazer 

Parâmetros a)Campo de futebol 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Clube de festa/baile 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Grupos/teatro-dança 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0  

b)Praça 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Festas comemorativas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Torneios locais 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0  

Indicador Acesso à Educação 

Parâmetros a)Escolaridade 

(  ) sem instrução= 0 

(  ) ensino fundamental= 0,1 

(  ) ensino médio incompleto= 0,2 

(  ) ensino médio completo= 0,3 

(  ) ensino superior= 0,4 

b)Disponibilidade de escolas 

(  ) na comunidade c/transporte= 0,4 

(  ) na comunidade s/transporte= 0,3 

(  ) comunidade próxima c/transp= 0,2 

(  ) comunidade próxima s/transp= 0,1 

(  ) somente na cidade= 0 

Indicador Habitação/Moradia 

Parâmetro a)Apresentação 

(  ) muito boa= 0,4 

(  ) boa= 0,3 

(  ) razoável= 0,2 

(  ) ruim= 0,1 

(  ) muito ruim= 0  

c)Possui pomar 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

b)Possui jardim 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Horta caseira 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Banheiro interno 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0  

Indicador Qualidade de Vida 

Parâmetros a)Atualmente 

(  ) melhorou consideravelmente= 0,4 

(  ) melhorou= 0,3 

(  ) permaneceu constante= 0,2 

(  ) decaiu= 0,1 

(  ) piorou consideravelmente= 0 

Indicador Pessoas Residentes 

Parâmetros a)Composição familiar 

(  ) apenas o pai/mãe= 0 

(  ) apenas o casal= 0,1 

(  ) casal com 01 filho= 0,2 

(  ) pai ou mãe com dois ou mais filhos= 0,3 

(  ) casal com dois ou mais filhos= 0,4  

Indicador Visão de Futuro do Agricultor 

Parâmetros a)Capitalização ao longo do tempo 

(  ) aumentou consideravelmente= 0,4 

(  ) aumentou proporcionalmente= 0,3 

(  ) permaneceu constante= 0,2 

(  ) reduziu um pouco= 0,1 

(  ) reduziu consideravelmente= 0 

c)Pretende continuar na agricultura 

(casal) 

(  ) certamente= 0,4 

(  ) provavelmente= 0,3 

(  ) Possivelmente= 0,2 

 b)Possui terra suficiente para 

reprodução dos filhos 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Pretende continuar na agricultura 

(filhos) 

(  ) certamente= 0,4 

(  ) provavelmente= 0,3 

(  ) Possivelmente= 0,2 

(  ) dificilmente= 0,1 

(  ) não permanecerá= 0 
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(  ) dificilmente= 0,1 

(  ) não permanecerá= 0 

 

 

Dimensão INSTITUCIONAL 

Indicador Participação em Cooperativas 

Parâmetros a)É associado em Cooperativa 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Participa das reuniões 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Auxilia na comercialização 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

g)Faz parte de algum comitê gestor 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0  

i)Pessoas residentes que 

participam/frequentam das 

discussões e reuniões 

(  ) somente os mais velhos= 0 

(  ) somente homens adultos= 0,1 

(  ) somente homens e mulheres= 0,2 

(  ) homens, mulheres e os 

adolescentes= 0,3 

(  ) todos os integrantes da família= 0,4 

 

 

b)É informado sobre as reuniões 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)A cooperativa auxilia na produção 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Linhas de crédito subsidiadas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

h)Como associado participa nas 

decisões da cooperativa 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0  

Indicador Participação em Associação 

Parâmetros a)Participa da associação: 

(  ) Sim= 1 

(  ) Não= 0 

c) Participa das reuniões: 

(  ) Sim = 1 

(  ) Não = 0 

e)Após a associação o seu 

relacionamento com os vizinhos 

melhorou? 

(  ) Consideravelmente = 0,4  

(  ) melhorou = 0,3 

(  ) melhorou pouco = 0,2 

(  ) indiferente = 0,1 

(  ) não melhorou = 0  

b) É informado sobre as reuniões: 

(  ) Sim= 1 

(  ) Não= 0 

d) É informado sobre a prestação de 

contas da associação: 

(  ) Sim = 1 

(  ) Não = 0 

f)A Associação facilita a obtenção de 

recursos financeiros: 

(  ) Sim = 1 

(  ) Não = 0  

 

 

 

Indicador  Comitê Gestor de Microbacia 

Parâmetros a)Gestão participativa 

(  ) participa efetivamente= 1 

(  ) não participa= 0 

c)É informado sobre os 

acontecimentos 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Ocorrem investimentos para 

melhorias e preservação 

(  ) sim= 1 

b)Participa das decisões 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Participa de cursos/palestras 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Existe um grau de 

comprometimento 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 
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(  ) não= 0 

Indicador Assistência Técnica e Extensão Rural 

Parâmetros a)Promove capacitação 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Apoio à agroindústria familiar 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Educação ambiental 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

g)Incentivo ao uso de novas 

tecnologias 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

i)Transfere conhecimento 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

k)Sintonia entre técnicos e 

produtores 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

b)Crédito rural 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Ações regionais 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Assessoria na comercialização 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

h)Inovações genéticas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

j)Realiza dia de campo 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

l)Valoriza conhecimento local 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

 

Indicador Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Parâmetros a)Existência de fiscalização 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Monitoramento no uso e manejo 

dos recursos naturais 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Estabelece normas de proteção 

ambiental 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

b)Educação ambiental 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Concessão de licenças 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Concede EIA e RIMA aos 

agricultores 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

Indicador Gastos Públicos para Proteção Ambiental 

Parâmetros a)Monitora a poluição das águas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

c)Recuperação e manutenção de 

estradas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

e)Concede mudas de árvores 

frutíferas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

g)Recupera áreas degradadas 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

b)Controla a poluição do solo 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

d)Previne inundações 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

f)Concede mudas para 

reflorestamento 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

h)Rede de água encanada 

(  ) sim= 1 

(  ) não= 0 

Indicador Tecnologias de Gestão e de Informação 

Parâmetros a)Capacidade de adaptação à 

mudanças 

(  ) muda facilmente= 0,4 

(  ) demanda um certo período= 0,3 

b)Conhece as ferramentas clássicas 

de gestão: 

marketing: (  ) sim= 1  (  ) não= 0 

logística: (  ) sim= 1  (  ) não= 0 
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(  ) oferece uma certa resistência= 0,2 

(  ) é resistente= 0,1 

(  )só muda se necessário= 0 

c)Ambiente propício para inovação 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

e)Costuma fazer planejamento 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

g)Recebe informações passadas pelos 

agentes representativos 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

qualidade: (  ) sim= 1  (  ) não= 0 

custos: (  ) sim= 1  (  ) não= 0 

d)Capacitação oferecida para 

inovação 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

f)Costuma ouvir informações sobre 

mercado 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

h)Ocorre troca de 

informações/conhecimento entre 

vizinhos 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

 

Indicador Políticas Públicas (anos 2000) 

Parâmetros a)Grau de avaliação 

(  ) melhorou significativamente= 0,4 

(  ) melhorou parcialmente= 0,3 

(  ) melhorou= 0,2 

(  ) melhorou mas vêm caindo= 0,1 

(  ) não houveram melhorias= 0 

b)Auxílio na comercialização 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

c)Juros subsidiados 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

d)Apoio a novos investimentos 

(  ) sim= 1   

(  ) não= 0 

 

QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO ABERTO 

1) Como o senhor define sua qualidade de vida? 

2) A vida no campo é melhor que na cidade? 

3) Em relação aos seus filhos, qual seu desejo para o futuro deles 

4) O seu desejo fecha com o deles? 

5) Quanto às terras, pretende deixar para seus filhos? É o suficiente para sua reprodução? 

6) Em relação ao futuro, pretende ficar na roça? Qual é o seu projeto? 

7) Quando sobra algum recurso, geralmente investe aonde? 

8) Poderia resumir em 03 palavras as melhores coisa da agricultura? Da mesma forma, as 03 

piores? 

9) Já ouviu falar em Desenvolvimento Sustentável? qual seu entendimento a respeito? 

10) O que é mais importante para alcançar a sustentabilidade, por ex., priorizar o lado econômico; 

o social; o ambiental; ou o institucional? 
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11) Na época da colonização deu-se importância para esse fato? E hoje como lidam com essa 

situação de permanência/preservação dos RN? 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO 

 

1) Disponibilidade de máquinas/equipamentos: analisar espaço físico; observar construções e 

arredores da moradia 

2) Qualidade da habitação e benfeitorias: estado de conservação, pintura... 

3) Nível de desmatamento: mata ciliar, reserva legal 

4) Condições da água; risco de poluição: verificar fontes, rios riachos, banhados... 

5) Destino dos dejetos humanos e animais (verificar instalações). 

6) Erosão do solo. 

7) Pastagem para animais; cercado, acomodações... 

8) Criação de aves; galinhas caipira, poedeira... 

9) Estado da horta, pomar... 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO NAS INSTITUIÇÕES 
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QUESTÕES APLICADAS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO 

BELTRÃO. 

SECRETÁRIA MEIO AMBIENTE: 

SECRETÁRIA DA AGRICULTURA: 

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

Questão 01) Na dimensão econômica: principais problemas – elevados custos de produção que 

acabam por comprometer a produtividade? Baixo nível de diversificação de produtos? Mercado 

comprador caracterizado por oligopsonios ou monopsonios?  O que poderia ser feito para auxiliar 

esses produtores familiares? 

Questão 02) Na dimensão social: questão da saúde – existe na comunidade um agente de saúde, mas 

praticamente ninguém possui plano de saúde. O que está faltando???  Por outro lado os dados no geral 

mostram uma boa posição no ambiente social da comunidade, porém quando se analisa número de 

pessoas residentes, isso se torna um grave problema. Porque, mesmo estando em boas condições 

sociais o jovem, por exemplo, não quer mais ficar no campo??? A quais fatos isso poderia ser 

atribuído??? O que efetivamente o poder público faz ou pensa em fazer em relação a esse problema... 

Questão 03) Na dimensão ambiental: o principal problema está na biodiversidade, monocultura, uso de 

agrotóxicos, agroquímicos... Isso tem relação direta com a diversificação de produtos e 

consequentemente no resultado econômico. Não estaria faltando convênios, parcerias (EMATER por 

ex,) para incentivar novas atividades na agricultura familiar??? 

Questão 04) Ambiente institucional: Comitê Gestor de Microbacias (   ) existe    não existe(   ) 

Ocorre uma gestão participativa (   )sim   (   )não       os agricultores participam das decisões (   )sim     

(   )não 

São informados sobre acontecimentos (   )sim    (   )não       são feitos cursos/palestras nas 

comunidades rurais (   )sim  (   )não 

Ocorrem investimentos para melhorias preservação  (   )sim   (   )não   existe um grau de 

comprometimento entre os agentes e os atores (   )sim   (   )não     

Questão 05) Ambiente institucional: Conselho Municipal de Meio Ambiente 

É feita alguma fiscalização (   )sim   (   )não    educação ambiental  (   )sim   (   )não 

Quando encontra alguma irregularidade, quais são os procedimentos adotados???? 

Ocorre um monitoramento no uso e manejo dos recursos naturais (   )sim   (   )não   concessão de 

licenças (   )sim  (   )não 

Existem normas de proteção ambiental (   )sim   (    )não    Quais??? 

São feitos EIAs e RIMAs nas comunidades rurais???? 

Questão 06) Gastos Públicos para Proteção Ambiental: monitora a poluição das águas (   )sim   (   )não    

quando ocorre poluição ou inadequação no uso da água a prefeitura paga pela recuperação (   )sim   (   

)não 
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Recuperação e manutenção de estradas, ocorre com frequência?  (   )sim  (   )não   01 vez ao ano (   ) 

cada seis meses (   )   apenas quando requisitado (   ) 

Concede mudas para reflorestamento (   )sim   (    )não      árvores frutíferas (   )sim   (   )não 

Recupera áreas degradadas (   )sim   (   )não 

Questão 07) A agricultura familiar é responsável por em torno de 80% da produção de alimentos. 

Francisco Beltrão é um município onde predomina a agricultura familiar. Gostaria de saber de cada 

Secretaria o que está sendo feito, pensado para esse setor, principalmente em médio, longo prazo??  O 

que fazer para que tenhamos esses agricultores em longo prazo para produzir esses produtos 

básicos??? 

Questão 08) A disponibilidade de créditos hoje é uma realidade para o setor. Mas será que comprar um 

trator novo, uma máquina nova é o suficiente????  O que estaria faltando que o poder público pudesse 

auxiliar nos resultados positivos para esses agricultores???? Em termos de planejamento, por ex.??   

Educação financeira??? 

Questão 09) Disponibilizar máquinas e equipamentos para o uso associativo, por meio da Associação 

de Agricultores, isso funciona??? A prefeitura investe nas Associações??? 

Questão 10) Secretaria de Agricultura e a do Meio Ambiente: existem ações especificas, por exemplo, 

nas diferentes formas de organização produtivas? Fornecimento de Sêmen para a atividade leiteira, 

este tem alguma qualidade genética?? 

 

UNICAFES 

 

Questão 01) Como a UNICAFES enxerga o agricultor familiar??? Qual a importância atribuída a esse 

segmento??? 

Questão 02) Quais são as ações efetivas desenvolvidas pela UNICAFEs em prol da agricultura 

familiar??? 

Questão 03) Como è vista a estrutura interna/endógena de uma propriedade de agricultura familiar??? 

Questão 04) Os agricultores recebem auxílio na produção e comercialização???  

Questão 05) No caso do leite, existem algumas pequenas Cooperativas que auxiliam na compra e 

comercialização de produtos derivados. Mas como concorrer com grandes marcas??? Na prática 

efetivamente essas pequenas Cooperativas funcionam??? 

Questão 06) Na pesquisa de campo se percebe que apenas (ou na maior parte das propriedades), os 

homens participam das reuniões em Cooperativas. O que está faltando para atrair os jovens para esse 

evento??? Como a UNICAFES trata da questão da sucessão na agricultura familiar??? O que será da 

agricultura em longo prazo???? 

Questão 07) Ações efetivas da UNICAFES em prol da agricultura familiar em longo prazo... 
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EMATER 

 

Questão 01) Qual é hoje o principal foco da EMATER em Francisco Beltrão? 

Questão 02) Em que atividades a EMATER auxilia no desenvolvimento da agricultura familiar? 

Questão 03) A EMATER promove a capacitação dos agricultores para desempenhar suas atividades??  

Como é feita essa capacitação?? 

Questão 04) Inovações genéticas; dia de campo; transferência de conhecimento, como tudo isso é 

trabalhado?? São escolhidas propriedades modelos??? Ocorre um acompanhamento nos resultados??? 

Questão 05) E o conhecimento local é valorizado???  Para introduzir novas técnicas é feita uma 

discussão prévia??? No geral como os agricultores recebem as ações da EMATER??? 

Questão 06) Como é visto o agricultor familiar para EMATER, por ex., em longo prazo???  No caso 

da sucessão, como isto vem sendo tratado????  Existem alguns programas de incentivo para o jovem 

permanecer no campo???  
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APÊNDICE C – TABULAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO NA 

MICROBACIA DO RIO JACARÉ 
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Produtor 1

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L

Toltal/

Escores Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,3 0,3 0,6 2 0,30

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0 0,4 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,3 0,5 2 0,25

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,2 2,6 8 0,33

8 0,4 0,4 0,2 0 1 4 0,25

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,4 2,1 7 0,30

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,4 0,4 0,8 2 0,40

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,4 0,4 1 0,40

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,4 0,1 1,2 4 0,30

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0 0 1,2 8 0,15

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0,4 0 0,4 0,8 6 0,13

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,4 0 0 0 0,4 2,4 12 0,20

5 0,4 0 0 0 0 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,8 8 0,10

7 0,2 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 1,8 8 0,23

8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMÍNIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

 
Produtor 2

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0,2 0,5 2 0,25

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,2 0,6 2 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0 0,4 0 1,6 8 0,20

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,3 0 0,4 1,1 4 0,28

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,1 0,3 0,6 3 0,20

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,2 2,6 8 0,33

8 0,3 0,1 0,3 0,2 0 0,9 5 0,18

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,4 2,2 7 0,31

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0 0,3 0 0,6 4 0,15

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,2 2,2 9 0,24

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 2,3 6 0,38

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 1,6 12 0,13

5 0 0 0 0 0,4 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 8 0,39

8 0,3 0 0,4 0,4 1,1 4 0,28
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Produtor 3

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,2 0,2 0,4 2 0,20

7 0 0 1 0,00

8 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0,4 0 1,4 8 0,18

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,1 0,3 0,6 3 0,20

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 3 8 0,38

8 0,3 0,2 0,4 0,2 0 1,1 5 0,22

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,2 0,4 1,8 7 0,26

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,3 0 0,4 0,4 0,4 1,5 5 0,30

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,3 2,3 9 0,26

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4 12 0,33

5 0 0 0 0,4 0,4 0 0,8 6 0,13

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 2,7 8 0,34

8 0,2 0 0,4 0,4 1 4 0,25  
Produtor 4

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,2 0,2 1 0,20

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,2 0,2 1 0,20

6 0,4 0 0,4 2 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0,4 0 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,2 1,8 8 0,23

8 0,2 0,1 0,4 0,2 0 0,9 5 0,18

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,3 0,4 0,4 0 0 0,1 0,4 1,6 7 0,23

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 1,6 6 0,27

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,2 0 0,4 0,3 0,9 4 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0 0,2 1,8 9 0,20

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0,4 0 0 0,4 6 0,07

4 0 0,4 0 0,4 0 0 0 0,4 0 0 0 0 1,2 12 0,10

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,1 0 0,4 0,4 0,9 4 0,23  
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Produtor 5

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,2 0,2 1 0,20

6 0,4 0 0,4 2 0,20

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0,9 8 0,11

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,4 0,2 0,4 0,2 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0,2 1,5 7 0,21

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 1,6 6 0,27

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,2 0 0,4 0 0,4 1 5 0,20

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0 0 1 0,00

8 0,3 0 0,4 0,7 3 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,00

2 0,4 0 0 0 0,2 0 0,6 6 0,10

3 0 0 0 0,4 0 0 0,4 6 0,07

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,00

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,00

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2,5 8 0,31

8 0,3 0 0,4 0,4 1,1 4 0,28  
Produtor 6

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,2 0,6 2 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0 0 1,3 8 0,16

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,4 0,2 0 0,4 1 4 0,25

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,2 2,6 8 0,33

8 0,3 0,4 0,4 0,2 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,4 1,2 5 0,24

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 1,9 7 0,27

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0,2 2,6 9 0,29

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0 1,9 6 0,32

3 0 0 0 0,4 0,4 0,4 1,2 6 0,20

4 0 0 0 0,4 0 0 0 0,4 0,4 0 0,4 0 1,6 12 0,13

5 0 0,4 0 0 0 0 0,4 6 0,07

6 0,4 0 0,4 0 0 0,4 0 0 1,2 8 0,15

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2,7 8 0,34

8 0,3 0 0,4 0,4 1,1 4 0,28  



 212 

Produtor 7

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0 0,4 0 1,3 8 0,16

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,1 0,3 0,6 3 0,20

7 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,2 1,8 8 0,23

8 0,2 0 0,4 0,2 0 0,8 5 0,16

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,3 0,4 0,4 0 0 0,1 0,4 1,6 7 0,23

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 1,6 6 0,27

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0 0 1 0,00

8 0,3 0 0,4 0,7 3 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 12 0,10

5 0,4 0 0 0 0 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0,8 8 0,10

7 0,2 0,2 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 2 8 0,25

8 0,3 0 0,4 0,4 1,1 4 0,28  
Produtor 8

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,2 0,2 1 0,20

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0 0,4 2 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0,4 1,7 7 0,24

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,2 0 0,4 1 4 0,25

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,1 0,3 0,6 3 0,20

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,3 0,1 0,4 0,2 0 1 5 0,20

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,4 1,2 5 0,24

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0,4 1,7 7 0,24

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,2 0 0,4 0,1 0,7 4 0,18

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,3 2,3 9 0,26

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0 1,8 6 0,30

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 12 0,07

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0,8 8 0,10

7 0,2 0,2 0,4 0 0,4 0,4 0 0 1,6 8 0,20

8 0,4 0 0,4 0,4 1,2 4 0,30  
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Produtor 9

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,2 0,6 2 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0 2,1 8 0,26

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0 0 1 0,00

4 0,3 0,4 0 0,4 1,1 4 0,28

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 3,1 8 0,39

8 0,3 0,4 0,4 0,2 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,4 2,1 7 0,30

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,4 0,4 0,1 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0,2 2,2 9 0,24

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,00

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 8 0,39

8 0,3 0,4 0,4 0,4 1,5 4 0,38

Produtor 10

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0 0 1,3 8 0,16

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0,4 0,2 2,2 8 0,28

8 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,8 5 0,16

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 1,9 7 0,27

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,2 0,4 0,6 2 0,30

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,2 0,2 1 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,2 0 0,9 4 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 2,5 9 0,28

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0 1,9 6 0,32

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 12 0,03

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2,5 8 0,31

8 0,4 0 0,4 0,4 1,2 4 0,30  
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Produtor 11

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,4 0,8 2 0,40

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5 8 0,31

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 3,1 8 0,39

8 0,3 0,3 0,4 0,2 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 2,3 7 0,33

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,2 0,4 0,6 2 0,30

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,4 0,4 1 0,40

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0,4 0,4 0,3 1,4 4 0,35

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0 0 0 0,4 0 0 0,1 1,3 9 0,14

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0,4 0,4 0,4 1,2 6 0,20

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4 12 0,37

5 0,4 0 0 0 0,4 0 0,8 6 0,13

6 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

Produtor 12

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,2 0 0,2 2 0,10

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,4 0,8 2 0,40

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0 2,1 8 0,26

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,3 0,4 0,4 0,2 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 1,9 7 0,27

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,4 0,4 1 0,40

7 0,4 0,4 1 0,40

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,1 2,1 9 0,23

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 1,6 6 0,27

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4 12 0,37

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

6 0 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 2,4 8 0,30

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40  
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Produtor 13

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,4 0,8 2 0,40

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0 2 8 0,25

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 3,1 8 0,39

8 0,2 0,4 0,4 0,2 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 1,9 7 0,27

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,1 2,1 9 0,23

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 1,6 6 0,27

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4 12 0,37

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

6 0 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 2,4 8 0,30

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

Produtor 14

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,3 0,7 2 0,35

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0 2,1 8 0,26

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,2 0,2 1 0,20

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,2 0,4 0,4 0,2 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,3 2 7 0,29

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,3 0 0,4 0,2 0,9 4 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0 0 0 0,1 1,7 9 0,19

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0 0,4 0 0 0,4 0 2 12 0,17

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 8 0,39

8 0,1 0,4 0,4 0,4 1,3 4 0,33  
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Produtor 15

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0 0 1 0,00

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,2 0,2 1 0,20

6 0,4 0 0,4 2 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0 0,4 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0,1 0,1 1 0,10

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,3 0,3 2,6 8 0,33

8 0,3 0,4 0,4 0,2 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,3 0,4 0,4 0 0 0,1 0,3 1,5 7 0,21

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 1,6 6 0,27

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 1,7 5 0,34

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,1 0 0,3 0 0,4 4 0,10

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0,4 2,4 12 0,20

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0,4 0 0 0,4 0 0 0,8 8 0,10

7 0,2 0,2 0 0 0,4 0,4 0 0,4 1,6 8 0,20

8 0,2 0 0,4 0,4 1 4 0,25

Produtor 16

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,4 0,2 0,6 2 0,30

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,4 0,8 2 0,40

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0,4 0 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0,4 0,3 0 0,4 1,1 4 0,28

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,4 0,4 0,4 0,2 0 1,4 5 0,28

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,4 2,2 7 0,31

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,4 0,4 0,3 1,5 4 0,38

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 3,2 9 0,36

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 2,3 6 0,38

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8 12 0,40

5 0 0,4 0 0 0,4 0 0,8 6 0,13

6 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 2,4 8 0,30

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 8 0,39

8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40  
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Produtor 17

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0,2 0,5 2 0,25

2 0,2 0,2 1 0,20

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,3 0,4 0,7 2 0,35

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0 0,2 0 0,4 0,4 0 1,6 8 0,20

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,3 0,4 0 0,4 1,1 4 0,28

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 0,3 2,3 8 0,29

8 0,3 0,1 0,4 0,2 0 1 5 0,20

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,4 2,1 7 0,30

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

4 0,2 0,2 0,4 2 0,20

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,1 2,9 9 0,32

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 2,2 6 0,37

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,4 12 0,03

5 0 0 0 0 0,4 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,8 8 0,10

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,1 0 0,4 0,4 0,9 4 0,23

Produtor 18

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,2 0,2 0,4 2 0,20

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,2 0,4 0,6 2 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,1 0,1 0,2 0 0 0,4 0 1,2 8 0,15

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 0,2 2,2 8 0,28

8 0,3 0,1 0,4 0,3 0 1,1 5 0,22

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0 0,3 1,5 5 0,30

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 2,3 7 0,33

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,2 0,3 0,5 2 0,25

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,3 0 0,4 0,1 0,8 4 0,20

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 2,3 6 0,38

3 0 0,4 0 0 0 0 0,4 6 0,07

4 0 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 12 0,10

5 0,4 0 0 0 0 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,1 0 0 0,4 0,5 4 0,13  
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Produtor 19

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0,2 0,5 2 0,25

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,3 0,2 0,5 2 0,25

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0 0 1,9 8 0,24

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 0,3 2,3 8 0,29

8 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 1,4 5 0,28

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 2,5 7 0,36

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,2 0,4 0,6 2 0,30

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,2 0,2 1 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,1 2,9 9 0,32

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 2,3 6 0,38

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,00

5 0 0 0 0 0,4 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2,5 8 0,31

8 0,1 0 0 0 0,1 4 0,03  

 

Produtor 1

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0,2 0,5 2 0,25

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,3 0,7 2 0,35

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0,8 8 0,10

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,4 0,8 3 0,27

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 1,5 5 0,30

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,3 0,4 0 0 0 0,1 0,4 1,2 7 0,17

3 0 0 0,4 0 0 0 0,4 6 0,07

4 0,3 0,2 0,5 2 0,25

5 0,2 0 0,4 0,4 0,4 1,4 5 0,28

6 0,1 0,1 1 0,10

7 0,4 0,4 1 0,40

8 0,2 0 0,4 0 0,6 4 0,15

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0,1 1,3 9 0,14

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,8 12 0,07

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,00

7 0,2 0,3 0 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2,1 8 0,26

8 0,1 0 0 0 0,1 4 0,03

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMÍNIO DA PRODUÇÃO LEITEIRA
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Produtor 2

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,2 0,2 0,4 2 0,20

2 0,2 0,2 1 0,20

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0 0,4 2 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0,8 8 0,10

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,1 0,1 1 0,10

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,2 2,6 8 0,33

8 0 0,1 0,4 0,2 0 0,7 5 0,14

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,4 1,2 5 0,24

2 0,3 0,4 0 0 0 0,1 0 0,8 7 0,11

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 1,6 6 0,27

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 5 0,36

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,2 0 0,4 0 0,6 4 0,15

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,00

5 0,4 0 0 0 0,4 0 0,8 6 0,13

6 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0,8 8 0,10

7 0,3 0,2 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 2,1 8 0,26

8 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

Produtor 3

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,2 0,2 1 0,20

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,2 0,2 1 0,20

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0 0 1,3 8 0,16

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,3 0,4 0 0,4 1,1 4 0,28

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,4 0,2 1,8 8 0,23

8 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,8 5 0,16

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0,2 1,5 7 0,21

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,2 0,2 1 0,20

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,2 0 0,4 0,1 0,7 4 0,18

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 2,5 9 0,28

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0 1,8 6 0,30

3 0 0 0 0,4 0 0 0,4 6 0,07

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4 12 0,37

5 0 0,4 0 0 0,4 0 0,8 6 0,13

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,8 8 0,10

7 0,2 0,2 0,4 0,4 0 0,4 0 0 1,6 8 0,20

8 0,1 0 0,4 0,4 0,9 4 0,23  
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Produtor 4

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,4 0 0,4 2 0,20

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0,2 0 0,3 0,4 0 0,4 0 1,6 8 0,20

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,2 0,4 0,4 0,2 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,4 1,2 5 0,24

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0,2 1,5 7 0,21

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0 0,4 0 0,7 4 0,18

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,4 0,1 2,1 9 0,23

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0 1,8 6 0,30

3 0 0 0 0 0,4 0,4 0,8 6 0,13

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8 12 0,40

5 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 1,6 6 0,27

6 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,4 0,4 2 8 0,25

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,1 8 0,39

8 0,1 0 0,4 0,4 0,9 4 0,23

Produtor 5

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0 0 1 0,00

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5 8 0,31

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,3 0,2 0 0 0,5 4 0,13

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,3 0,3 0,8 3 0,27

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,2 2,6 8 0,33

8 0,3 0,4 0,4 0,2 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,4 2,1 7 0,30

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,4 0,4 1 0,40

8 0,3 0 0,4 0,2 0,9 4 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0 0,2 2,2 9 0,24

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0 1,9 6 0,32

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 12 0,07

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2,6 8 0,33

8 0,3 0 0,4 0,4 1,1 4 0,28  
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Produtor 6

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0 2,1 8 0,26

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,3 0,3 1 0,30

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,2 0,2 0 0,4 0,8 4 0,20

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 0,1 2,1 8 0,26

8 0,3 0,4 0,4 0,1 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 1,9 7 0,27

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,2 0,3 0,5 2 0,25

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,4 0,4 1 0,40

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,4 0,3 1,4 4 0,35

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,2 3 9 0,33

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0 1,9 6 0,32

3 0 0 0 0,4 0,4 0,4 1,2 6 0,20

4 0 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 3,2 12 0,27

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0 0,8 8 0,10

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2,5 8 0,31

8 0,4 0 0,4 0,4 1,2 4 0,30

Produtor 7

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,3 0,3 1 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,4 0,1 0,5 2 0,25

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0,4 0 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,2 0 0,4 1 4 0,25

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,4 0,1 1,7 8 0,21

8 0,3 0,4 0,4 0,1 0 1,2 5 0,24

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0,2 1,5 7 0,21

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,3 0,6 2 0,30

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0 0,4 0,7 3 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 3,4 9 0,38

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0 1,9 6 0,32

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 12 0,07

5 0 0 0 0,4 0 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0 0 1,9 8 0,24

8 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40  
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Produtor 8

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,2 0 0,2 2 0,10

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0 0 1 0,00

5 0,2 0,2 1 0,20

6 0,4 0,2 0,6 2 0,30

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0,4 0 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,1 0,1 1 0,10

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,4 0,4 1 0,40

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,3 2,7 8 0,34

8 0,4 0,4 0,4 0,2 0 1,4 5 0,28

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,3 0,4 0,4 0 0 0,1 0,4 1,6 7 0,23

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2 6 0,33

4 0,1 0,4 0,5 2 0,25

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,4 0,4 1 0,40

7 0,1 0,1 1 0,10

8 0,3 0 0,4 0,1 0,8 4 0,20

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0 0,1 1,7 9 0,19

2 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0,4 0 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 2,8 12 0,23

5 0 0 0 0 0,4 0 0,4 6 0,07

6 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,4 8 0,05

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,4 0 0,4 0,4 1,2 4 0,30  

 

Produtor 1

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado
1 0,4 0 0,4 2 0,20

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,3 0,7 2 0,35

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 8 0,30

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 4 0,40

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0 0 0,4 0,4 0,4 0,2 2,2 8 0,28

8 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 1,4 5 0,28

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 1,9 7 0,27

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 2 6 0,33

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,4 0,4 1 0,40

8 0,3 0 0,4 0 0,7 4 0,18

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,4 2,1 6 0,35

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,8 12 0,23

5 0 0 0 0 0,4 0 0,4 6 0,07

6 0,4 0 0 0 0,4 0,4 0 0,4 1,6 8 0,20

7 0,3 0,2 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 2,5 8 0,31

8 0,3 0,4 0,4 0,4 1,5 4 0,38

FORMA DE ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA COM PREDOMÍNIO DA PRODUÇÃO INTEGRADA
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Produtor 2

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,2 0 0,2 2 0,10

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,2 0,2 1 0,20

4 0,1 0,1 1 0,10

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,2 0,6 2 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0 0 0 1,4 8 0,18

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,1 0,1 1 0,10

4 0,4 0,4 0 0 0,8 4 0,20

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,3 0,4 0,9 3 0,30

7 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0,3 0,2 1,7 8 0,21

8 0,3 0,3 0,4 0,3 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0,2 1,5 7 0,21

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,3 0,6 2 0,30

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,2 0 0,4 0,2 0,8 4 0,20

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,1 2,9 9 0,32

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0 1,9 6 0,32

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4 12 0,37

5 0 0,4 0 0,4 0,4 0 1,2 6 0,20

6 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,1 0 0 0 0,1 4 0,03

Produtor 3

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,3 0 0,3 2 0,15

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,3 0,7 2 0,35

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0 0,4 0 1,3 8 0,16

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,2 0 0,4 1 4 0,25

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,4 0,8 3 0,27

7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 3,1 8 0,39

8 0,3 0,4 0,4 0,2 0 1,3 5 0,26

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0,4 1,6 7 0,23

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 1,6 6 0,27

4 0,2 0,4 0,6 2 0,30

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0 0,4 0,2 0,9 4 0,23

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,1 2,9 9 0,32

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 2,2 6 0,37

3 0 0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 6 0,27

4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 2,4 12 0,20

5 0,4 0 0 0 0,4 0 0,8 6 0,13

6 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 2,4 8 0,30

7 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,9 8 0,36

8 0,3 0,4 0,4 0,4 1,5 4 0,38  
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Produtor 4

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,2 0 0,2 2 0,10

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0,3 0,3 1 0,30

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,2 0,6 2 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0 1,6 8 0,20

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0,3 0,3 1 0,30

3 0 0 1 0,00

4 0,3 0,2 0 0,4 0,9 4 0,23

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0 0 0,4 0 0,4 0,3 1,9 8 0,24

8 0,1 0,3 0,4 0,2 0 1 5 0,20

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,3 1,1 5 0,22

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,4 2,1 7 0,30

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,2 0,4 0,6 2 0,30

5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,9 5 0,38

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,3 0,3 1 0,30

8 0,3 0,4 0,4 0,2 1,3 4 0,33

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 2,5 9 0,28

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0 1,7 6 0,28

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 2,8 12 0,23

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0,4 0 0 0 0 0,4 0 0,4 1,2 8 0,15

7 0,2 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 2,6 8 0,33

8 0,2 0 0,4 0,4 1 4 0,25

Produtor 5

Econômica

Indicadores A B C D E F G H I J K L Total Divisor Resultado

1 0,2 0,2 0,4 2 0,20

2 0,4 0,4 1 0,40

3 0,4 0,4 1 0,40

4 0,2 0,2 1 0,20

5 0,1 0,1 1 0,10

6 0,4 0,3 0,7 2 0,35

7 0 0 1 0,00

8 0,4 0,2 0,1 0,2 0 0,4 0,4 0 1,7 8 0,21

Ambiental A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0,4 1 0,40

2 0 0 1 0,00

3 0 0 1 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 1,2 4 0,30

5 0,3 0,3 1 0,30

6 0,2 0,2 0,3 0,7 3 0,23

7 0,4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 2,4 7 0,34

8 0,4 0,3 0,4 0,3 0 1,4 5 0,28

Social A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0,4 0 0,4 0 0,2 1 5 0,20

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,4 2,1 7 0,30

3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4 6 0,40

4 0,3 0,4 0,7 2 0,35

5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 5 0,40

6 0,3 0,3 1 0,30

7 0,2 0,2 1 0,20

8 0,3 0,4 0,4 0,3 1,4 4 0,35

Institucional A B C D E F G H I J K L - - - -

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,00

2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0 1,8 6 0,30

3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

4 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4 12 0,33

5 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00

6 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,8 7 0,11

7 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0 0,4 2,7 8 0,34

8 0,4 0 0,4 0,4 1,2 4 0,30
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APÊNDICE D – IMAGENS DA REALIDADE ESTUDADA NA MICROBACIA DO RIO 

JACARÉ 
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Imagem 1 – Vista panorâmica da microbacia do Rio Jacaré 

 

 

Imagem 2 – Vista panorâmica da microbacia do Rio Jacaré 
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Imagem 3 – Terras agricultáveis da microbacia do Rio Jacaré 

 

 

Imagem 4 – Pastagens e terras agricultáveis da microbacia do Rio Jacaré 
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Imagem 5 – Pastagens na microbacia do Rio Jacaré 

 

 

Imagem 6 – Áreas de acesso livre à água pelos animais 
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Imagem 7 – Preservação dos córregos e cercamento sem acesso aos animais 

 

 

Imagem 8 – Áreas com preservação permanente 

 



 230 

 

Imagem 9 – Poços tradicionais para água aos animais e para consumo da família 

 

 

Imagem 10 – Água de açude, poços e dos rios para consumo da família e dos animais 
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Imagem 11 – Açudes para pescaria e para consumo da água pelos animais 

 

 

Imagem 12 – Áreas de lazer na propriedade: pescaria e piscina 
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Imagem 13 – Casas residenciais, modernas e antigas 

 

 

Imagem 14 – Casas residenciais antigas 
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Imagem 15 – Propriedades com horta e pomar 

 

 

Imagem 16 – Pomar bem cuidado 

 



 234 

 

Imagem 17 – Preservando as tradições 

 

 

Imagem 18 – Madeira em pé e serrada 
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Imagem 19 – A dificuldade em chegar no alto do morro 

 

 

 

Imagem 20 – Informações privilegiadas sem intermediários 
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Imagem 21 – Alguns desafios da pesquisa de campo 

 

 

Imagem 22 – O tempo não para, faça chuva ou faça sol... 
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Imagem 23 – A recompensa de um dia de muito trabalho 

 

 

Imagem 24 – Novos investimentos 
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Imagem 25 – Novos investimentos, tudo agregado num só lugar 

 

 

Imagem 26 – Novas instalações e novos equipamentos 
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Imagem 27 – Sala de ordenha e praça de alimentação 

 

 

Imagem 28 – Parte interna de um peruário 
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Imagem 29 – Primeiros dias de alojamento dos peruzinhos 

 

 

Imagem 30 – Ocupando toda a extensão do galpão totalmente mecanizado 
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Imagem 31 – A tecnologia lado a lado 

 

 

Imagem 32 – A adaptação de antigos aviários para salas de ordenha 
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Imagem 33 – O passado no presente 

 

 

Imagem 34 – O passado no presente 
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Imagem 35 – O passado no presente (ainda existe...) 

 


