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RESUMO 

Na agricultura, propostas sustentáveis ainda são minoritárias e incipientes em certos contextos 

sociais, mesmo reconhecendo que algumas regiões têm avançado nas implementações de 

políticas públicas de extensão, assistência técnica, pesquisa agrícola e de aporte de recursos 

financeiros. Dessa forma, para o direcionamento das políticas públicas, é importante a 

mensuração da sustentabilidade para melhor acompanhamento nos municípios. Assim, o 

objetivo da pesquisa é verificar o grau de sustentabilidade dos agricultores localizados na 

Macrozona de Manancial, no município de Marechal Cândido Rondon – PR, observando as 

três dimensões: econômica, ambiental e social. Metodologicamente, é uma pesquisa aplicada, 

quantitativa, utilizando procedimentos estatísticos e coleta de dados, com o auxílio de 

planilhas eletrônicas para a formatação das informações na elaboração do índice de 

sustentabilidade. A pesquisa é descritiva, visando descrever as características de determinada 

população, estabelecendo relações entre variáveis. Em relação aos procedimentos técnicos, 

trata-se de uma pesquisa ação, sendo um método de pesquisa aplicada de natureza 

participativa, buscando a elaboração de diagnósticos para o município. Na coleta de dados a 

população estimada é de 813 estabelecimentos e a amostra representada por 185 agricultores, 

com erro amostral de 6,5% e 95% de nível de confiança. Aplicando-se um formulário de 

coleta dividido em uma seção inicial com a caracterização do respondente e da propriedade, 

além de 3 subseções que contemplam os pilares da sustentabilidade, contendo 43 indicadores 

ambientais, 18 econômicos e 33 sociais, com questões objetivas. O índice de sustentabilidade 

na região é de 0,718, considerada boa. O melhor resultado é apresentado na dimensão social 

com índice de 0,778 com destaque para o saneamento básico, energia elétrica, acesso a 

comunicação e educação. A dimensão ambiental apresenta menor índice, considerado grau 

médio. A pesquisa contribui no estudo da sustentabilidade rural e suas interações nas 

diferentes dimensões, assim como no melhoramento dos modelos de mensuração. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, indicadores, índice, meio rural, agricultura. 

 



 
 

ABSTRACT  

In agriculture, sustainable proposals are still incipient minority and in certain social contexts, 

while recognizing that some regions have advanced in public policy implementations 

extension, technical assistance, agricultural research and financial input. Thus, for the 

direction of public policies, the measurement of sustainability is important for better 

monitoring in the municipalities. The objective of the research is to verify the degree of 

sustainability of farmers located in Macrozone of Manantial, in the city of Marechal Cândido 

Rondon - PR, watching the three dimensions: economic, environmental and social. 

Methodologically, it is an applied, quantitative research using statistical procedures and data 

collection, with the aid of electronic spreadsheets for formatting information in developing the 

sustainability index. The research is descriptive, aiming to describe certain population 

characteristics, establishing relationships between variables. In relation to the technical 

procedures, it is an action research, and a research method applied participatory nature, 

seeking the development of diagnostics for the municipality. In data collection the estimated 

population of 813 establishments and the sample represented by 185 farmers, with a sampling 

error of 6.5% and 95% confidence level. Applying a collection form divided into an initial 

section with the characterization of the respondent and property, as well as three subsections 

that include the pillars of sustainability, containing 43 environmental indicators, 18 economic 

and 33 social, with objective questions. The sustainability index in the region is 0.718, 

considers good. The best result is displayed in the social dimension with 0.778 index with 

emphasis on sanitation, electricity, access to communication and education. The 

environmental dimension has a lower index, considered medium grade. The research helps in 

the study of rural sustainability and their interactions in the different dimensions as well as the 

improvement of measurement models. 

 

Keywords: Sustainability, indicators, index, rural areas, agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de desenvolvimento sustentável é o resultado da crescente consciência das 

ligações globais entre os problemas ambientais, questões socioeconômicas relacionadas com a 

pobreza, a desigualdade e as preocupações com um futuro saudável para a humanidade 

(Hopwood, Mellor, & O’brien, 2005). O principal documento relacionado ao 

desenvolvimento sustentável é o Relatório Brundland (World Comission on Environment and 

Development [WCED], 1987), intitulado Our Common Future, que define como alcançado 

quando as necessidades dos habitantes no presente são atendidas sem comprometer a 

habilidade das futuras gerações de atingir suas necessidades. A sustentabilidade representa a 

interdependência dos seres vivos entre si e em relação ao meio ambiente, operando neste sem 

causar danos, mas, ao contrário, restaurando-o e enriquecendo-o (Froelich, 2014). 

O desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios para a humanidade.  Ao 

longo de séculos, o modelo de desenvolvimento no Brasil tem evoluído do extrativismo e da 

agricultura de subsistência para uma exploração agroindustrial intensa, com a aplicação de 

novas tecnologias (Lopes, 2007). Esta modernização apresentou, em muitos casos, alterações 

nas relações de trabalho, no uso da terra, na produção agrícola, na dinâmica populacional 

(Santos, Siqueira, Araújo, & Maia, 2014), causando ocupação e utilização desordenada dos 

recursos ambientais (Lopes, 2007) e impacto social, principalmente na agricultura familiar 

(Santos, Siqueira, Araújo, & Maia, 2014). 

A agricultura contribui com problemas que afetam os ecossistemas globais, como a 

escassez de água, a sobrecarga de nutrientes, mudanças climáticas, mudanças nos habitats e a 

perda de biodiversidade. Assim, a crescente necessidade de aumento da produtividade dos 

agrossistemas leva a uma acelerada degradação dos ecossistemas (Davari, Ram, Tewari, & 

Kaushish, 2010, Esteves Neto, 2014).  

As propostas de agricultura sustentável ainda são minoritárias e incipientes em certos 

contextos sociais da produção agrícola brasileira, mesmo reconhecendo que em algumas 

regiões têm-se avançado consideravelmente nesta direção com a implementação de políticas 

públicas de extensão, assistência técnica, pesquisa agrícola e de aporte de recursos financeiros 

em programas específicos para a produção agrícola sustentável (Assad & Almeida, 2004). 

No meio rural, o exercício de práticas sustentáveis começa na pequena propriedade 

rural de cada agricultor familiar, assim, na prática, o local influencia o global, na medida em 
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que o indivíduo deve enxergar-se como parte de um processo mais amplo, no qual suas ações, 

por menores que sejam, são responsáveis pelas alterações de qualidade de vida das gerações 

futuras (Kummer, 2007). Logo, encontrar maneiras de direcionar o desenvolvimento agrícola 

e rural para formas mais sustentáveis, que atendam a exigências econômicas, sociais e 

ambientais, constitui um desafio exigindo mudanças estruturais de médio e longo prazo. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

O problema é uma questão que envolve uma dificuldade teórica ou prática com a qual 

o pesquisador se defronta e para a qual se busca uma resposta ou solução. A sustentabilidade 

no âmbito das organizações considera três dimensões: a econômica, a social e a ambiental 

(Elkington, 1998). O pilar econômico é responsável pela geração da riqueza através da 

geração de bens e serviços, o social busca a equidade entre os grupos sociais envolvidos por 

meio da preocupação e cumprimento dos direitos e responsabilidades dos atores envolvidos e 

o pilar ambiental está relacionado à conservação e manutenção dos recursos naturais 

disponíveis (Allegreti, 2013). Assim, é necessário atender simultaneamente os seguintes 

critérios: equidade social, prudência ecológica e eficiência econômica.  

O desenvolvimento não será sustentável caso algum dos aspectos não seja 

contemplado. Os indicadores de sustentabilidade, isolados ou integrados em marco 

ordenadores, constituem o instrumento de avaliação da sustentabilidade mais encontrado na 

literatura e usado empiricamente (Costa, 2010). Diversos órgãos, grupos, instituições 

acadêmicas e políticas possuem interesse no desenvolvimento dos indicadores já existentes, 

bem como, no surgimento de novas propostas que sejam adaptadas às particularidades de suas 

realidades (Callado & Fensterseifer, 2009). 

Dessa forma, estudos implantados em outras organizações estão estruturados em três 

grupos: indicadores de sustentabilidade, como pesquisas de Souza (2006), Oliveira, Khan, 

Lima e Silva (2008), Carvalho (2008), Sasaki (2011), Silva, Silva, Fey, Zonin, Feiden e 

Grandi (2012), Sá (2013) e Zonin Ribeiro, Schulz, Wammes e Bauermann (2013); índices de 

sustentabilidade, com pesquisas de Pereira (2001), Almeida (2002), Mesquita Filho e Barreto 

(2007), Eurich, Neto e Rocha (2013), Esteves Neto (2014) e Vidal e Santos (2014); ou com 

aplicação de marco ordenadores integrando indicadores ou índices, como exemplos têm-se 

Pereira (2008) e Proque (2010) utilizando o Sistema de Avaliação de Impacto Ambiental de 

Atividades do Novo Rural (APOIA – NovoRural); Souza (2008) com o Pressão-Estado-

Resposta (PER); Silva (2010) com Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR); e Moura (2014) 

com o método Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (FPEIR); Allegreti (2013) 
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com o Método para Avaliação de Indicadores de Sustentabilidade (MAIS); Moraes (2013) e 

Fonseca (2013) com o Marco de Evaluación de Sistemas de Manejos de Recursos Naturales 

Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS). 

A situação-problema está na elaboração de indicadores adaptados à realidade do 

município de Marechal Cândido Rondon – PR, em especial, na aplicação com agricultores da 

Macrozona de Manancial, apurando ainda o índice de sustentabilidade, oportunizando o 

acompanhamento dos órgãos e das instituições ligadas, de maneira a fomentar parâmetros de 

análise para as políticas públicas, permitindo a avaliação, o acompanhamento e os retornos 

positivos e negativos de cada indicador. 

A lacuna da pesquisa está na interdisciplinaridade do tema, pois a sustentabilidade no 

campo do conhecimento específico, ainda é fragmentada. Não existem metamodelos capazes 

de sintetizar explicações gerais, fazendo com que cada campo da ciência entenda a 

sustentabilidade a seu modo, partindo de pressupostos particulares e considerando os 

compromissos explicativos e formas de intervenção próprias de cada área do conhecimento 

(Callado & Fensterseifer, 2009). Embora ocorram debates sobre a noção de sustentabilidade 

em quase todas as áreas do conhecimento, eles obrigatoriamente têm suas raízes nas reflexões 

de duas disciplinas chaves: ecologia e economia (Veiga, 2010). Nesta pesquisa aborda-se 

ainda a sustentabilidade no agronegócio e sua gestão no setor público.  

A pesquisa permite que futuramente outras localidades do município sejam estudadas 

e seus resultados comparados. Em relação à metodologia, a pesquisa procura apresentar os 

resultados dos níveis de sustentabilidade, permitindo o acompanhamento dos indicadores 

isolados e dos resultados integrados. Futuramente os dados poderão estar inseridos em 

modelos mais complexos adaptados à realidade de cada comunidade, porém esse não será o 

foco da pesquisa, dada a necessidade de maior interação com outras áreas, principalmente 

agronômicas e zootécnicas, representando ainda um aumento de custos do projeto. Dessa 

forma, a seguir é apresentada a questão de pesquisa: 

1.1.1 Questão de pesquisa 

Como avaliar o grau de sustentabilidade na Macrozona de Manancial no município de 

Marechal Cândido Rondon – PR? 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral é o ponto de partida, indica a direção a seguir, mas, na maioria dos 

casos, não possibilita que se parta diretamente para a investigação. É necessário ser 

redefinido, esclarecido e delimitado, surgindo os objetivos específicos da pesquisa (Gil, 

2010).  Os objetivos do trabalho são divididos em objetivo geral e específicos, detalhados a 

seguir: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral é identificar o grau de sustentabilidade dos agricultores da Macrozona 

de Manancial, no município de Marechal Cândido Rondon – PR, observando as três 

dimensões da sustentabilidade: econômico, ambiental e social. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Propor indicadores de sustentabilidade: econômico, ambiental e social; 

• Calcular o grau de sustentabilidade em cada dimensão; 

• Integrar os indicadores na composição do grau para análise da sustentabilidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Um desafio em torno da sustentabilidade envolve a construção de indicadores e sua 

avaliação nos diferentes sistemas (Deponti, Eckert, & Azambuja, 2002). Existem diversas 

maneiras de se mensurar a sustentabilidade por meio de indicadores e índices, mesmo 

sabendo que, pelo atual estado da arte, a sustentabilidade é imensurável. Porém, buscam-se 

medidas parciais e aproximativas que são úteis tanto para o estudo e a pesquisa, quanto para o 

planejamento e a implementação de políticas, bem como para a tomada de decisões 

concernentes ao desenvolvimento sustentável nas esferas pública e privada (Carvalho & 

Barcellos, 2009). 

A pesquisa se justifica pelas potencialidades de aplicação na região estudada, ou seja, 

no oeste do Paraná, região com grande concentração agrícola e agropecuária do Estado. A 

Macrozona de Manancial, no município de Marechal Cândido Rondon – PR possui uma 
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população de aproximadamente 813 estabelecimentos rurais. A região é de vital importância 

para o município, pois representa uma alternativa para futuras captações de água para atender 

a demanda da população urbana por meio do Rio Arroio Fundo (SAAE, 2015). 

O Plano Diretor do município apresenta as seguintes diretrizes para a Macrozona de 

Manancial (Anexo A), na área da Bacia do Arroio Fundo: (1) monitoramento e fiscalização do 

uso e ocupação do solo de forma a garantir a qualidade da água compatível com o futuro 

abastecimento público; (2) controle de adensamento populacional e instalação de atividades 

geradoras de efluentes poluentes dentro da futura bacia de abastecimento, poupando futuros 

investimentos em medidas corretivas; (3) fiscalização sistemática e intensiva para evitar 

ocupações irregulares nessas áreas (Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, 

2007). 

Com a utilização dos indicadores de sustentabilidade é possível mensurar e 

acompanhar o desenvolvimento sustentável, assim como a aplicação dos indicadores em 

outras regiões do município, permitindo aos gestores e instituições a ampliação do trabalho, 

melhorando assim, a gestão da sustentabilidade e a comparabilidade dos resultados. 

A Agenda 21, nas suas ações prioritárias propõe a discussão do desenvolvimento de 

“um conjunto de indicadores de sustentabilidade para a agricultura, para fins de 

monitoramento comparativo de diferentes categorias de sistemas produtivos e para estimular o 

gerenciamento ambiental de unidades de produção agrícola” (CPDS, 2004, p. 61). E ainda, 

identificar e sistematizar um conjunto de pesquisas necessárias à transição para a agricultura 

sustentável, contemplando, aspectos de gestão ambiental, manejo sustentável dos sistemas 

produtivos, ampliação da diversidade biológica dos agroecossistemas, melhoria nas condições 

dos solos, redução do uso de agrotóxicos e de outros poluentes (CPDS, 2004, p. 61). 

1.4 ESTRUTURA DO RELATO 

A dissertação está divida em oito capítulos: introdução, referencial teórico e prático, 

métodos e técnicas de pesquisa da produção técnica, contexto do projeto ou da situação-

problema, tipos de intervenção e mecanismos adotados, análise e interpretação dos resultados, 

contribuição para a prática e considerações finais. 

A introdução aborda a relevância e conceitos ligados à sustentabilidade e ao 

agronegócio, assim como a importância da utilização de indicadores e índices nos projetos 

rurais. Também trabalha o problema da pesquisa, que busca verificar o grau de 

sustentabilidade da Macrozona de Manancial de Marechal Cândido Rondon, junto aos 
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objetivos gerais e específicos, em especial, o uso de indicadores de sustentabilidade adaptados 

à realidade da região. Conclui-se o capítulo com a justificativa e a estrutura do trabalho. 

No segundo capítulo têm-se as referências teóricas e práticas, iniciando com conceitos 

dos desafios da agricultura, da sustentabilidade e suas inter-relações; na sequência 

trabalhando indicadores e índices de sustentabilidade, até os cuidados na elaboração destes; os 

principais modelos e métodos utilizados nas atividades rurais com sua aplicação prática. 

No terceiro capítulo abordam-se os métodos e técnicas de pesquisa da produção 

técnica com o delineamento da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados, a análise dos 

dados, as competências profissionais empregadas na solução do problema, as limitações dos 

métodos e técnicas de pesquisa. O contexto do projeto ou da situação-problema é apresentado 

no quarto capítulo, com caracterização do município de Marechal Cândido Rondon – PR, a 

caracterização do projeto/problema, definição e justificativa, atores envolvidos e 

caracterização da situação-problema. 

No quinto capítulo é apresentado o tipo de intervenção e mecanismos adotados, 

descrevendo detalhadamente as atividades desenvolvidas junto ao município de Marechal 

Cândido Rondon – PR e com os agricultores no projeto para verificar os principais 

indicadores e o grau de sustentabilidade. No sexto capítulo é realizada a análise e 

interpretação dos resultados, comparando-os com a fundamentação teórica, indicando as 

contribuições tanto para os estabelecimentos rurais como para as instituições ligadas. Destaca-

se ainda, o conhecimento obtido pela experiência e a contribuição acadêmica com o estudo do 

tema. 

No sétimo capítulo são apresentadas contribuições para a prática, uma reflexão sobre 

as implicações da intervenção e as inferências sobre os resultados com base no problema da 

organização e na literatura sobre o tema, são apresentadas as sugestões para instituições ou 

comunidades que buscam apurar o grau de sustentabilidade nas suas atividades e a 

comparação com outros estudos relacionados. Por fim, o último capítulo apresenta às 

considerações finais com as conclusões, as limitações da intervenção e a sugestão para 

pesquisas e relatos técnicos futuros, seguido das referências que sustentaram a justificativa e 

argumentação da pesquisa. 
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2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Neste capítulo é formada toda a base, o fundamento da pesquisa, sendo composta por 

diversas fontes como livros, periódicos científicos, teses e dissertações, anais de encontros 

científicos e outros dados relacionados ao tema pesquisado. 

2.1  SUSTENTABILIDADE 

O conceito de desenvolvimento sustentável é o resultado da crescente consciência das 

ligações globais entre os problemas ambientais, questões socioeconômicas relacionadas com a 

pobreza e a desigualdade e as preocupações com um futuro saudável para a humanidade 

(Hopwood, Mellor, & O’brien, 2005). 

A sustentabilidade é analisada e caracterizada a partir das diferentes dimensões 

(Froelich, 2014). Para tratar de questões relacionadas à sustentabilidade é necessária a 

integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental, 

no qual, sem esses três pilares a mesma não se sustenta. Ainda, a ideia de sustentabilidade, 

disposta na Agenda 21 Brasileira, permeia todas as dimensões da vida: econômica, social, 

territorial, científica, tecnológica, política e cultural, ligando o governo, o setor produtivo e a 

sociedade (CPDS, 2000, p. 10). No Figura 1 são apresentados os autores, as dimensões e 

ênfase. 

Autores Dimensões Ênfase 
Sachs (1993) Econômica, Social, Ecológica, Cultural e Espacial Contexto global 
OECD (1993) Econômica, Social, Ambiental e Institucional Contexto global 

Elkington (1998) Econômica, Social e Ambiental 
Contexto 
organizacional 

Spangerber e 
Bonniot (1998) 

Econômica, Social, Ambiental e Institucional 
Contexto 
organizacional 

Van Bellen (2005) Econômica, Social, Ambiental, Territorial e Cultural 
Contexto 
organizacional 

Pawlowski (2008) Econômica, Social, Ambiental, Moral, Legal, Técnica e Política Contexto global 

Sachs (2009) 
Econômico, Social, Ambiental, Cultural, Ecológico, Territorial, 
Política nacional e Internacional 

Contexto global 

Werbach (2010) Econômica, Social, Ambiental, Cultural 
Contexto 
organizacional 

Figura 1 - Dimensões da Sustentabilidade 
Fonte: Adaptado de Froelich (2014) 
 

2.2 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA 

A atividade agrícola visando à alimentação da comunidade, remonta há pelo menos 

10.000 anos A.C., sendo fato primordial o cultivo de plantas e da pecuária para o 
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encaminhamento da humanidade para o patamar que se encontra hoje. Muitos avanços 

tecnológicos contribuíram para o aumento da capacidade de produção de alimentos, como 

modificações genéticas e utilização de defensivos agrícolas; porém, em determinados 

momentos caminhamos no sentido inverso na questão ambiental e social. A utilização de 

queimadas para limpeza de áreas na pré-história, ainda é prática comum em algumas regiões 

do planeta. Em contra ponto a prática do plantio direto, por exemplo, saudável ao meio 

ambiente, foi aprimorado a apenas algumas décadas (Assad & Almeida, 2004). 

O sistema global de produção de alimentos necessita de uma estratégia e visão 

voltadas a nutrir as pessoas e o planeta, encontrando maneiras para tornar a produção e o 

consumo de alimentos socialmente mais justos, ambiental e economicamente mais 

sustentáveis (Neirenberg, 2013). No meio rural, o exercício de práticas sustentáveis começa 

na pequena propriedade rural do agricultor familiar. Dessa forma, as ações locais influenciam 

o contexto global, na medida em que o indivíduo deve se enxergar como parte de um processo 

mais amplo, no qual suas ações, por menores que sejam, são responsáveis pelas alterações de 

qualidade de vida das gerações futuras (Kummer, 2007). 

 Para Assad e Almeida (2004), encontrar maneiras de direcionar o desenvolvimento 

agrícola e rural para formas mais sustentáveis, atendendo as exigências econômicas, sociais e 

ambientais, constitui tarefa muito difícil, pois exige mudanças estruturais de médio e longo 

prazo. Ainda, constata-se que a atividade agrícola, essencial para a produção de alimentos 

gera inúmeros desafios, que de maneira geral, são colocados tanto para governos e sociedade 

quanto para os agricultores, considerando as cinco vertentes básicas: ambiental, econômica, 

social, territorial e tecnológica. 

A dimensão ambiental busca proteger e restabelecer o ecossistema, envolvendo ações 

e condições que afetam a ecologia do planeta, como mudanças climáticas e preservação dos 

recursos naturais (Werbach, 2010, Froelich, 2014). Os critérios ecológicos abordam a 

preservação do potencial do capital natural na sua produção de recursos renováveis e limitam 

o uso de recursos não renováveis. O critério ambiental busca respeitar e realçar a capacidade 

de autodepuração dos ecossistemas naturais (Sachs, 2009). 

O desafio ambiental na agricultura considera que é uma atividade que causa impactos 

ambientais, pois substitui a vegetação natural por outra que exige a contenção do processo de 

sucessão natural, visando ganhos econômicos. O desafio é buscar alternativas que adaptadas 

ao ambiente de forma que a dependência de insumos externos e de recursos não renováveis 

seja mínima ou inexistente (Assad & Almeida, 2004). 
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A dimensão econômica busca ações que relacionadas a atividade empresarial satisfaz 

suas necessidades, tornando-se lucrativa e garantindo sua existência no futuro (Werbach, 

2010, Froelich, 2014). Os critérios econômicos buscam o desenvolvimento econômico 

intersetorial equilibrado; a segurança alimentar; a capacidade de modernização contínua dos 

instrumentos de produção; razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica; a 

inserção soberana na economia internacional (Sachs, 2009). 

O desafio econômico na agricultura considera que é uma atividade capaz de gerar 

produtos de valor comercial tanto maior quanto maior for o valor agregado. O desafio consiste 

em adotar sistemas de produção e cultivo que minimizem perdas e desperdícios, apresentando 

produtividade compatível com os investimentos feitos, e em estabelecer mecanismos que 

assegurem a competitividade da produção agrícola no mercado, garantido a economicidade da 

cadeia produtiva e a qualidade do produto (Assad & Almeida, 2004). 

A dimensão social compreende um grande número de fatores como costumes, 

tradições, cultura, espiritualidade, relações interpessoais e condições de vida (Pawlowski, 

2008). Significa agir levando em consideração os demais indivíduos (Froelich, 2014), ou seja, 

ações e condições que afetam todos os membros da sociedade como: pobreza, violência, 

educação, saúde pública, trabalho e direitos humanos (Werbach, 2010, Froelich, 2014). Neste 

sentido, os critérios sociais abordam o alcance de um patamar razoável de homogeneidade 

social; distribuição justa de renda; emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida 

decente, igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais (Sachs, 2009). 

O desafio social considera a capacidade da agricultura de gerar empregos diretos e 

indiretos, de contribuir para a contenção de fluxos migratórios, que favorecem a urbanização 

acelerada e desorganizada. Esse desafio consiste em adotar sistemas de produção que 

assegurem geração de renda para o trabalhador rural e que disponha de condições dignas de 

trabalho com remuneração compatível com sua importância no processo de produção (Assad 

& Almeida, 2004). 

Os critérios territoriais abordam as configurações urbanas e rurais balanceadas, ou 

seja, eliminação das inclinações urbanas nas alocações dos investimentos públicos; melhoria 

do ambiente urbano; superação das disparidades inter-regionais; estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis, ou seja, a 

conservação da biodiversidade pelo eco desenvolvimento (Sachs, 2009). O desafio territorial 

considera que a agricultura é potencialmente uma atividade capaz de integrar-se a outras 

atividades rurais, esse desafio consiste em buscar a viabilização de uma efetiva integração 
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agrícola com o espaço rural, por meio da pluriatividade e da multifuncionalidade desses 

espaços (Assad & Almeida, 2004). 

A dimensão técnica ou tecnológica, embora tenha contribuído com a degradação 

ambiental inicialmente com a industrialização associada, é esta que trabalha agora em prol a 

natureza, ou seja, é em nível técnico que qualquer estratégia mais fundamental para proteção 

do ambiente são implementadas (Pawlowski, 2008, Froelich, 2014). O desafio tecnológico 

considera que a agricultura é fortemente dependente de tecnologias para o aumento da 

produção e da produtividade, e que muitas das tecnologias, sobretudo aquelas intensivas em 

capital, são causadoras de impactos ao ambiente, urge que se desenvolvam novos processos 

produtivos dos quais as tecnologias sejam menos agressivas ambientalmente, mantendo uma 

adequada relação produção/produtividade (Assad & Almeida, 2004). Assim, superar os 

desafios propostos é o caminho para o alcance da sustentabilidade, sendo necessárias 

mudanças significativas na prática da agricultura. 

Em relação a critérios de sustentabilidade, Sachs (2009) aborda ainda os pontos: 

culturais, de política nacional e internacional. Sendo utilizados como direcionadores na 

elaboração de indicadores de sustentabilidade. Os critérios culturais abordam mudanças no 

interior da continuidade, ou seja, equilíbrio entre respeito à tradição e inovação; capacidade de 

autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno, ou seja, em 

oposição às cópias servis dos modelos externos; autoconfiança combinada com a abertura 

para o mundo. 

Os critérios da política nacional enfatizam a democracia definida em termos de 

apropriação universal dos direitos humanos; o desenvolvimento de capacidade do Estado para 

implementar o projeto nacional, em parceria com todos os empreendedores; um nível razoável 

de coesão social. A política internacional aborda a eficácia do sistema de prevenção de 

guerras da ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional; um pacote 

Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio de igualdade (regras do jogo e 

compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco); controle 

institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; controle institucional 

efetivo da aplicação do princípio da precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos 

naturais, prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica (e 

cultural), e gestão do patrimônio global, como herança comum da humanidade; sistema 

efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter de 

commodity da ciência e tecnologia, também como propriedade da herança comum da 

humanidade (Sachs, 2009). 
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2.3 INDICADORES E ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE 

O termo índice é entendido nessa pesquisa como um valor numérico que representa a 

correta interpretação da realidade de um sistema simples ou complexo (natural, econômico ou 

social) utilizando em seu cálculo métodos ou bases científicas adequadas. O índice pode 

servir como um instrumento para tomada de decisão ou previsão e é considerado um nível 

superior da junção de um grupo de indicadores ou variáveis. Por outro lado, o termo indicador 

é um parâmetro analisado isoladamente ou combinado com outros para refletir sobre as 

condições do sistema em análise (Siche, Agostinho, Ortega, & Romeiro, 2007). 

Considerando o nível de agregação de dados de uma ferramenta de avaliação de 

sustentabilidade (Figura 2), na base temos os dados primários, que são um oceano de 

informações, um subconjunto que vai compor os dados agregados, passando por indicadores, 

até compor um índice sintético que pode ser entendido como uma agregação de indicadores 

(Shields, Solar, & Martin, 2002, Siche et al., 2007, Carvalho & Barcelos, 2007). 

 
Figura 2 – Nível de agregação de dados de uma determinada ferramenta de avaliação de sustentabilidade 

Fonte: Adaptado de Shields, Solar, & Martin (2002), Siche et al. (2007) 
 

Nas seções seguintes são apresentados os conceitos relacionados aos indicadores, 

índices e os modelos de análise da sustentabilidade. 

 

2.3.1 Indicadores de sustentabilidade 

O principal objetivo de um indicador é o de agregar e quantificar informações de uma 

maneira que sua significância fique mais aparente, simplificando as informações sobre 

fenômenos complexos, tentando melhorar o processo de comunicação (Van Bellen, 2004). 
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Um bom indicador precisa ser confiável, útil e ter uma relação custo x benefício adequada. 

Ainda precisa tratar de tema relevante, ter base teórica (validade), ter uma boa cobertura 

estatística (em termos regionais e de seus componentes), ser sensível às mudanças do objeto 

que está sendo mensurado, ser específico para esse objeto, ser de fácil entendimento para o 

público especializado (inteligibilidade de sua construção) e para o público em geral 

(comunicação), periodicamente atualizável, desagregável em suas partes e ter uma série 

histórica (Carvalho & Barcelos, 2007). 

Os indicadores de sustentabilidade requerem uma visão integrada do mundo com 

indicadores multidimensionais que mostrem as inter-relações existentes entre eles. Diferente 

dos indicadores tradicionais de progresso econômico, social e ambiental, pois medem apenas 

as mudanças de um aspecto como se fossem inteiramente independentes dos demais (Callado 

e Fensterseifer, 2009). 

Em relação aos indicadores de sustentabilidade, destacam-se os princípios de Bellagio, 

que norteia a construção dos indicadores em dez pontos (Hardi & Zdan, 1997; Carvalho & 

Barcelos, 2007): 

• Orientar a visão e os objetivos, avaliação dos progressos em direção ao 

desenvolvimento sustentável, sendo orientada por uma visão clara de metas que 

define essa visão; 

• Perspectiva holística, deve incluir a revisão de todo o sistema, bem como suas 

partes, considerando o bem estar dos subsistemas social, econômica e ambiental, 

assim como as consequências positivas e negativas das atividades humanas em 

termos monetários e não monetários; 

• Elementos essenciais, considerando a equidade e a disparidade dentro da 

população atual, as gerações passadas e futuras que lidam com essas 

preocupações, como utilização de recursos, excesso de consumo, pobreza, os 

direitos humanos e o acesso aos serviços, considerando as condições ecológicas 

das quais a vida depende e considerando o desenvolvimento econômico, assim 

como outras atividades não mercantis que contribuem para o bem estar humano 

social; 

• Margem adequada, adotando um horizonte de tempo longo suficiente para 

capturar tanto as ações humanas quanto ecossistemas, permitindo a tomada de 

decisão a curto e longo prazo, construindo ainda, condições históricas e atuais 

para antecipar condições futuras – onde queremos ir e onde podemos ir; 
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• Enfoque prático, com um conjunto explícito de categorias ou um sistema 

organizado que liga as visões, metas e critérios de avaliação para os indicadores, 

um número limitado de questões-chaves para análise, um número limitado de 

indicadores ou combinações de indicadores para fornecer um sinal mais claro de 

progresso, com a padronização da medida para permitir a comparação dos valores 

de indicadores de metas, valores de referência, intervalos, limiares ou direção de 

tendências, conforme o caso; 

• Abertura, permitindo tornar os métodos e dados usados acessíveis a todos, 

explicitar todos os julgamentos, suposições e incertezas em dados e 

interpretações; 

• Comunicação eficaz, sendo projetado para atender às necessidades do público e 

um conjunto de usuários, desenhado a partir de indicadores e outras ferramentas 

que são estimulantes e servem para envolver os gestores; 

• Ampla participação, obtendo a representação das bases fundamentalistas, 

profissionais, técnicas e sociais, incluindo grupo de jovens, mulheres e indígenas, 

garantindo o reconhecimento de valores diversos e dinâmicos, garantido a 

participação dos tomadores de decisão para assegurar uma forte ligação às 

políticas adotadas e a ação resultante; 

• Avaliação continua, desenvolvendo a capacidade de repetidas medidas para 

determinar tendências, sendo iterativo, adaptável, sensível às mudanças e 

incertezas, promovendo o aprendizado coletivo e o feedback; 

• Capacidade institucional, atribuindo claramente a responsabilidade e prestação de 

apoio durante o processo, fornecendo capacidade institucional para a coleta de 

dados, manutenção e documentação, apoiando o desenvolvimento da capacidade 

de avaliação local. 

Pode-se apontar uma série de características dos indicadores de sustentabilidade como: 

(1) seletividade, pois os indicadores devem estar relacionados a fatores essenciais ou críticos 

do processo a ser avaliado; (2) possuir representatividade, devendo ser escolhidos ou 

formulados de forma que possam representar satisfatoriamente o processo ou produto a que se 

refere; (3) simplicidade, ou seja, de fácil compreensão e aplicação, principalmente para 

aquelas pessoas diretamente envolvidas com a coleta, processamento e avaliação dos dados, 

requerendo o mínimo de esforço adicional para sua implementação; (4) ser de baixo custo, 

considerando que o custo para coleta, processamento e avaliação não deve ser superior ao 
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benefício trazido pela medida; (5) estabilidade, devendo ser coletados com base em 

procedimentos estruturados, incorporados às atividades da empresa que permitam sua 

comparação ou análise de tendência ao longo do tempo; (6) permitir a comparação externa, 

alguns indicadores devem ser desenvolvidos para permitir a comparação do desempenho entre 

as empresas de diferentes setores; (7) apresentar uma melhoria contínua, pois os indicadores 

devem ser periodicamente avaliados e, quando necessário, devem ser modificados ou 

ajustados para atender às mudanças no ambiente organizacional sem perder seu propósito e 

validade (Berlinder & Brimson, 1988; Tironi, Silva, Viana, & Medici, 1991; Neely, Richards, 

Mills, Platts, & Bourne, 1997; Callado e Fensterseifer 2009). 

2.3.2 Índices de sustentabilidade 

Na elaboração de um índice de sustentabilidade, um ponto crítico é a metodologia 

adotada, tanto para sua determinação quanto para sua leitura e interpretação. A escolha deve 

ser clara e transparente e não deixar dúvidas sobre quais os princípios que estão na base do 

processo. Não é possível determinar sua sustentabilidade considerando apenas um aspecto do 

sistema, mas sim, por um conjunto de fatores (econômicos, sociais e ambientais), devendo ser 

todos contemplados no cálculo do índice de sustentabilidade através dos correspondentes 

indicadores (Bouni, 1996 apud Siche et al., 2007). 

O índice de sustentabilidade implica na explicação dos mecanismos e lógicas atuantes 

na área sob análise e na quantificação dos fenômenos mais importantes que ocorrem no 

sistema. Através desses dois itens é possível conhecer como a ação humana está afetando seu 

entorno, alertar sobre os riscos de sobrevivência humana e animal, prever situações futuras, 

guiar na tomada de decisão das políticas públicas (Siche et al., 2007). 

Tanto os índices quanto os indicadores dão uma fotografia do momento atual, 

funcionando como sinal de alarme para manifestar a situação do sistema avaliado, pois são 

valores estáticos. Os indicadores são normalmente utilizados como pré-tratamento aos dados 

originais e índices correspondem a um nível superior de agregação (Siche et al., 2007). 

Os índices de sustentabilidade mais conhecidos são: Ecological Footprint ou Pegada 

Ecológica (PE), Environmental Sustentability Index ou Índice de Sustentabilidade Ambiental 

(ISA) e o Índice de Progresso Genuíno (IPG). 

A Pegada Ecológica (PE) mensura o consumo da população de uma determinada 

região e o transforma em uma unidade de terra bioprodutiva. Esse total é confrontado com a 
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oferta disponível nessa mesma região de terra bioprodutiva. Se a demanda de terras (consumo 

da população) for superior à oferta, isso caracterizará uma situação de desequilíbrio, pois a 

população estará consumindo acima da capacidade de suporte da região. A principal crítica 

em relação a PE é que se limita a dimensão ambiental (Carvalho & Barcellos, 2009). 

O Índice de Sustentabilidade Ambiental (ISA) partiu de 76 variáveis que foram 

agregadas em 21 indicadores, cuja média constitui o ISA. Todas as agregações são médias 

simples agregadas em cinco componentes: sistemas ambientais, redução de pressão ambiental, 

redução da vulnerabilidade humana, capacitação social e institucional e responsabilidade 

ambiental global. Trabalha com muitas informações, mas nem sempre disponíveis ou de boa 

qualidade (Carvalho & Barcellos, 2009). 

O Índice de Progresso Genuíno (IPB) parte da crítica do uso do Produto Interno Bruto 

(PIB) como indicador de progresso e desenvolvimento. O PIB quando utilizado com esse 

propósito tem três limitações básicas: só leva em conta as transações ocorridas no mercado, 

considera transações que diminuem o bem-estar da sociedade e ignora os custos da 

degradação ambiental e da depleção de recursos naturais. O IPG é um aprimoramento do 

Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável. Considerando um “PIB-Verde”, na medida em 

que parte do consumo das famílias, que depois de ajustado se transforma em IPG (Carvalho & 

Barcellos, 2009). 

2.4 MARCOS ORDENADORES 

Os marcos metodológicos ou marcos ordenadores são desenvolvimentos teóricos que 

propõem estruturas analíticas flexíveis para fundamentar o processo de análise da 

sustentabilidade de uma atividade econômica, incluindo as etapas de seleção, desenho e 

interpretação de indicadores, assim como, a organização dos dados e a comunicação dos 

resultados finais. Dessa forma, os marcos contribuem para compor a base lógica que permite 

guiar o processo de análise da sustentabilidade e propiciam a geração de resultados que 

permitem orientar o desenvolvimento de políticas e programas de promoção da 

sustentabilidade (Sanches & Matos, 2012). 

Cabe destacar que diferentes marcos de análise da sustentabilidade vêm sendo 

desenvolvidos, em muitos casos são complementares, porém todos apresentam-se em linha 

com os Princípios de Bellagio. Qualquer marco metodológico parte da adoção de um 

determinado modelo conceitual, a partir do qual se procura analisar a realidade observada 

(Sanches & Matos, 2012). Os marcos metodológicos de avaliação da sustentabilidade por 

indicadores podem ser classificados em analíticos, sistêmicos e normativos. 
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 Os marcos analíticos são baseados em modelos causais, ou seja, um processo 

analítico que procura identificar as relações de causa e efeito do sistema analisado. Parte do 

pressuposto de que o sistema ambiental provê recursos naturais para o processo de produção e 

assimila os dejetos da produção e do consumo. O paradigma que rege essa interação é o uso 

racional de tais recursos naturais em um modelo de estímulo-estado-resposta, ou seja, um 

modelo casual. Como limitações aos marcos têm-se a impossibilidade de estabelecer valores 

limites dos indicadores mediante critérios científicos ecológicos, a existência de fatores 

exógenos físicos e biológicos inesperados, de difícil previsão, e que exerçam influência sobre 

o sistema, ou a identificação das complexas relações ecológicas entre as espécies (Sanches & 

Matos, 2012). Como exemplos de marcos metodológicos analíticos têm-se: Pressão – Estado 

– Resposta (PER) (OCDE, 1993) e Driving Force Pressures Impacts Responses (DPSIR) 

(AEA, 1995). O Modelo PER que possui três variantes: o modelo FER substitui a Pressão 

pela Força Motriz (F) e foi adotado pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas, em 1995; o Modelo PEIR inclui o Impacto (I) e é utilizado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP); e o Modelo FPEIR, inclui a Força Motriz (F) 

e Impacto (I) no PER (Carvalho & Barcelos, 2007). 

Os marcos sistêmicos são baseados em modelos que permitem uma interpretação 

sistêmica do sistema. O pressuposto de base é que a complexidade ambiental não permite que 

o ser humano entenda o funcionamento dos sistemas em sua totalidade. Esta ignorância e 

incerteza levam à priorização de regras práticas, ou seja, ao invés de realizar medições exatas, 

busca-se identificar os princípios gerais (ou atributos de caráter fundamental) dos 

ecossistemas e os respectivos impactos humanos mediante mapas sistêmicos, empregando 

modelos de relações sistêmicas (Sanches & Matos, 2012). Como exemplos de marcos 

sistêmicos têm-se: o marco Dashboard of Sustainability (Hardi & Zdan, 2000) e o Apoia 

Novo-Rural (Rodrigues & Campanhola, 2003). 

Os marcos normativos são baseados em modelos hierárquicos, dos quais os objetivos 

para alcançar um conteúdo disciplinar específico apresentam-se listados de forma hierárquica. 

Sob este enfoque, o conceito de sustentabilidade requer uma abordagem multidimensional, 

considerando aspectos ambientais, econômicos e sociais. A opção de analisar a 

sustentabilidade em dimensões consiste em uma aproximação normativa que permita definir 

objetivos ou metas de sustentabilidade para setores econômicos ou unidades produtivas. A 

vantagem é seu aspecto participativo, que permite o intercâmbio de informações entre os 

atores envolvidos (Sanches & Matos, 2012). 
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As estratégias de mudanças propostas pelos marcos costumam ser plasmadas sob 

forma de recomendações políticas para o manejo e distribuição de recursos. Os indicadores 

são derivados tanto das relações causa-efeito típica dos marcos analíticos como do 

estabelecimento de princípios gerais de sustentabilidade identificados a partir de análise 

sistêmica. Conjuntamente com o marco analítico, o marco normativo é um dos mais 

empregados na literatura de indicadores de sustentabilidade (Sanches & Matos, 2012). 

Como exemplos de marcos metodológicos normativos têm-se: o Marco de Evalución 

de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando indicadores de sustentabilidad 

(MESMIS) (Masera, Astier, & Lopez-Ridaura, 1999) e indicateurs de durabilité des 

exploitations agricoles (IDEA) (Briquel, Vilain, Bourdais, Girardin, Mouchet, & Viaux, 

2001). No Figura 3 é apresentado os marcos ordenadores abordados nas pesquisas práticas. 

Marco ordenador Autor (es) Aplicação prática 

Pressures State Responses (PSR) ou 
Pressão Estado Resposta (PER) 

OECD (1993) Borges e Borges (2014), Souza (2008) 

Driving Force Pressures Impacts 
Responses (DPSIR) ou Força Motriz 

Pressão Estado Resposta (FPEIR) 
AEA (1995) Moura (2014) 

Marco de Evaluación de Sistemas de 
Manejos de Recursos Naturales 

Incorporando Indicadores de 
Sustentabilidad (MESMIS) 

Masera, Astier, & 
Lopez-Ridaura (1999) 

Ferreira, Costa, Silva, Moreira, Gava, 
Chaves e Mendonça (2011); Silva (2011); 

Nogueira (2012); Resque (2012); Schneider 
e Costa (2013); Santana, Carvalho e Gomes 
(2012); Haverroth (2012); Fonseca (2013); 

Moraes (2013) 

Dashboard of Sustainability  Hardi & Zdan (2000) Rodrigues e Najberg (2012) 

Drive Force - State - Response (DSR) 
ou Força Motriz - Estado-Resposta 

(FER) 
OECD (2001) Claro e Claro (2004) 

Método de avaliação de 
sustentabilidade organizacional (MAIS) 

Oliveira (2002) Allegretti (2013) 

Sistema APOIA-NovoRural 
Rodrigues & 

Campanhola (2003) 

Pereira, Lino, Buschinelli, Barros, 
Rodrigues (2010), Pereira (2008), Proque 

(2010) 

Pressure State Impact Response (PSIR) 
ou Pressão Estado Impacto Resposta 

(PEIR) 
Kristensen (2004) Silva (2010) 

Figura 3 - Marco Ordenador com Aplicação Prática 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

2.5 EXPERIÊNCIAS SIMILARES NO BRASIL E NO MUNDO 

Nessa subseção são apresentados exemplos de pesquisas similares, com objetivos, 

procedimentos metodológicos e os resultados obtidos. A base de pesquisa é composta de 
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dissertações da biblioteca digital de teses e dissertações [BDTD] e artigos científicos. 

Observa-se a evolução das pesquisas na elaboração dos conceitos ligados ao tema, na 

evolução dos diferentes métodos utilizados e no nível de detalhamento que difere em cada 

área de pesquisa. 

Na pesquisa de Moura (2002), propõe-se uma metodologia para avaliar a 

sustentabilidade em sistemas de produção de fumicultores da agricultura familiar de 

Agudo/RS. Buscou uma metodologia simples permitindo a obtenção de informações com 

recursos locais, sem a necessidade de avançados processos estatísticos de parte dos usuários, 

mas adaptadas à complexidade local do sistema de produção. Os resultados obtidos, 

comparados com outros métodos, demonstram viabilidade do modelo proposto. 

Rasul e Thapa (2003) realizaram uma pesquisa em Bangladesh entre a agricultura 

convencional e a ecológica com ênfase na melhor utilização dos recursos e abordando as 

dimensões da sustentabilidade. Foram selecionados 12 indicadores para avaliação. Os dados 

empíricos foram coletados através de uma pesquisa domiciliar, amostra de solo, observações e 

discussões com pessoas chaves. Os resultados sugerem que a agricultura ecológica tem uma 

tendência de se tornar ambientalmente, economicamente e socialmente superior que a 

convencional, pois requer consideravelmente menos agroquímicos, acrescenta mais matéria 

orgânica para o solo, fornece alimentação equilibrada e requer maiores insumos locais sem 

comprometer a venda ou os benefícios financeiros.  

Já Carmo (2003) ocupa-se na avaliação dos impactos sócio ambientais gerados pelas 

implementações de políticas públicas de cunho ambiental no subprograma de manejo e 

controle da contaminação por agrotóxicos, inserido no programa para desenvolvimento 

racional, recuperação e gerenciamento ambiental da bacia histográfica do Guaíba – Pró-

Guaíba. Metodologicamente analisou comparativamente dois momentos temporais distintos 

do programa através de índices de sustentabilidade nas dimensões sociais e ambientais. 

Elementos apontam para a priorização das ações de conservação de solo e a opção por 

práticas que podem garantir incrementos de produtividade. A educação ambiental surgiu 

como um elemento de destaque na percepção dos atores envolvidos. A análise evidenciou 

ainda a necessidade de incorporação de alguns pressupostos inovadores no sentido de tornar o 

programa mais eficiente, para que possa desempenhar adequadamente os objetivos que lhe 

foram atribuídos enquanto política pública. 

Claro e Claro (2004) desenvolveram indicadores ecológicos, econômicos e sociais 

para auxiliar o monitoramento da sustentabilidade na produção do café orgânico, por meio de 

estudo de caso com 13 produtores de Minas Gerais, Brasil. Utilizaram o modelo DSR e 
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basearam-se na percepção de cada produtor em relação à sustentabilidade. O grupo de 

indicadores pode ser utilizado como um código de conduta relacionado à sustentabilidade da 

cadeia agroindustrial do café. 

Na pesquisa de Sousa (2006) desenvolve-se um trabalho com agricultores adotantes do 

sistema de produção de algodão em bases agroecológicas no semi-árido cearense, com 

processo sustentável do sistema, por meio de práticas que mantenham ou recuperem as 

fertilidades físicas, químicas e biológicas do solo. A identificação de indicadores foi feita 

através de diagnóstico participativo envolvendo agricultores do município de Tauá, Choró e 

Massapê. Os resultados mostraram que os agricultores que adotam sistemas de produção em 

bases agroecológicas são capazes de identificar indicadores de sustentabilidade em suas áreas 

nos diferentes aspectos da sustentabilidade. 

Mesquita Filho e Barreto (2007) analisaram a sustentabilidade dos agricultores de 

hortaliças orgânicas no município de Guaraciaba do Norte – CE, realizado na Associação para 

o Desenvolvimento da Agropecuária Orgânica [ADAO], como alternativa ao cultivo 

convencional. Utiliza-se do índice de desenvolvimento sustentável (IDS), composto pelo 

índice econômico, ambiental e social. O método parte do modelo utilizado por Pereira (2001) 

e Almeida (2002) adaptado para hortaliças orgânicas. Os resultados demonstram um alto grau 

de sustentabilidade e com a melhora da qualidade de vida dos agricultores. 

Serafim (2007) pesquisou a sustentabilidade dos produtos orgânicos do município de 

Guaraciaba do Norte – CE, observando o caso da Associação para o Desenvolvimento da 

Agropecuária Orgânica [ADAO]. Utilizou-se o modelo teórico do Diamante de Porter, sob 

aspecto qualitativo retratando a existência de quatro determinantes fundamentais que estão 

correlacionados entre si: Condições de Fatores (D1), Condições de Demanda (D2), Indústrias 

Correlatas e de Apoio (D3) e Estruturas, Estratégias e Rivalidade Interna (D4). Utilizou ainda 

oficina participativa com técnica de Diagrama de Ishikawa. Os resultados mostraram 

neutralidade nos índices, ou seja, que não são sustentáveis, porém a participação da ADAO é 

muito importante na cadeia produtiva orgânica da região. 

Silva (2007) propôs um modelo de análise da sustentabilidade dos sistemas de 

produção agropecuários (SPA) selecionando indicadores de desenvolvimento rural, 

considerados significativos na dinâmica interna. Utilizou do método de análise hierárquico de 

processos (AHP), com auxílio do software Expert Choice, atribuindo uma escala de graus 

para os indicadores. O modelo foi testado na micro-bacia hidrográfica do Rio Ajuricaba, 

município de Marechal Cândido Rondon – PR, contemplando 77 SPA`s. Dos critérios de 

sustentabilidade analisados, o econômico apresentou o índice mais baixo, seguido do técnico. 
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O melhor indicador foi de qualidade de vida. O índice de sustentabilidade classificou-se como 

em transição. 

Já Carvalho (2008) realizou um estudo de caso da Comunidade Rural da Usina Três 

Bocas em Londrina – PR, com objetivo de analisar em que bases estavam assentadas esse 

agrupamento de agricultores, considerando o contexto histórico e atual, buscando ainda, 

dentro do processo da sustentabilidade, indicadores que pudessem contribuir para melhor 

avaliar os dados obtidos. Os resultados mostraram que a maioria dos estabelecimentos rurais 

são de agricultores familiares, com destaque para o cultivo da mandioca, batata-doce e milho 

verde. A maior parte dos indicadores foi avaliada positivamente, sendo que na dimensão 

ambiental, parte dos recursos naturais precisa ser recuperada e preservada a fim de garantir o 

seu uso para gerações futuras. 

Oliveira, Khan, Lima e Silva (2008) analisaram a sustentabilidade da agricultura 

orgânica familiar dos produtores da Associação dos Produtores Orgânicos da Ibiapaba – CE 

[APOI], realizando uma análise dos indicadores econômico, técnico-agronômico, manejo 

ecológico e político-institucional. Realizou-se a aplicação de questionários semi-estruturados 

para informações quanti-qualitativas com 12 produtores. Os resultados concluíram que o 

sistema de produção é sustentável, porém alguns pontos podem ser melhorados. 

Parra-López, Calatrava-Requena e Haro-Giménez (2008) analisaram a 

sustentabilidade da atividade de cultivo da olivicultura pelo Processo de Análise Hierárquica 

(AHP), comparando de sistemas alternativos na região de Andaluzia, no sul da Espanha, com 

base nas avaliações de diferentes grupos de especialistas. Os resultados mostraram um maior 

desempenho global da agricultura orgânica e integrada em comparação com o sistema 

convencional, resultando ainda em um aumento do bem-estar das futuras gerações. 

Perreira (2008) avaliou a sustentabilidade de três unidades familiares de produção 

familiar do Alto Rio Pacuí em Montes Claros – MG, que atuam no ramo de restaurante rural 

típico, horticultura e confeitaria/compotaria. Aplicou-se o modelo de sistema de avaliação 

ponderada de impacto ambiental de atividades do Novo Rural (APOIA-NovoRural), aplicou-

se ainda, o diagnóstico rural participativo do Alto Pacuí (DIPAC) na área de estudo. Os 

resultados apresentaram um desempenho satisfatório, porém os indicadores da dimensão 

ecológica e administração são os que demandam maior intervenção, pois podem prejudicar a 

sustentabilidade das atividades. 

No trabalho de Souza (2008) aplicou indicadores de sustentabilidade com 28 

proprietários de olericulturas da cidade de Itabaiana – SE, buscando caracterizar os sistemas 

de produção e selecionar indicadores para gestão sustentável dos sistemas produtivos. 
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Utilizou-se o método proposto pelo programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

conhecido como Pressão-Estado-Resposta (PER) com aplicação de 43 indicadores, 

constatando uma série de fragilidades sob a ótica da sustentabilidade. 

Gomes, Mello e Mangabeira (2009) buscaram medir a sustentabilidade de produtores 

agrícolas no município de Machadinho D`Oeste, em Rondônia, a partir de modelos de Análise 

de Envoltória de Dados ou Data Envelopment Analysis (DEA) com restrições aos pesos, 

considerando além das dimensões, a medida de eficiência resultante é calculada de forma 

relativa. O modelo explora o desempenho econômico-ambiental com variáveis como: área 

total, mão-de-obra, custos, receitas e área de preservação permanente. O estudo foi realizado 

em dois períodos: 1986 e 2002, indicando com a comparação das Decisions Making Units 

(DMUs) eficientes em um único modelo sugerem que não há sustentabilidade do ponto de 

vista econômico e ambiental, recomendando-se uma forte revisão das politicas públicas da 

região. Ainda, a identificação dos produtores eficientes é útil na elaboração de diretrizes de 

melhoria, por extencionistas, aos demais produtores, em especial aos que sofreram 

decréscimo no desempenho ao longo do tempo. 

Já Proque (2010) analisou a sustentabilidade agroambiental e socioeconômica de 

agroecossistemas adotados por agricultores familiares da comunidade Planalto, em Montes 

Claros – MG. A metodologia utilizada foi o sistema de avaliação ponderada de impacto 

ambiental de atividades do novo rural (APOIA-NovoRural), nas dimensões: ecologia da 

paisagem, qualidade dos compartimentos ambientais – atmosfera, água e solo, valores 

socioculturais, valores econômicos, gestão e administração, envolvendo assim, 62 indicadores 

aplicados em 3 unidades de produção. Os resultados demonstraram que há harmonia entre as 

atividades agrícolas e a preservação ambiental e que não tem causado poluição aos recursos 

hídricos, qualidade do ar e solo. Na dimensão econômica, a remuneração dos agricultores tem 

sido satisfatória. Problemas na dimensão sociocultural e gestão/administração foram 

identificados, como: acesso precário ao emprego, a exposição de agrotóxicos, inexistência de 

práticas básicas de fluxo de caixa e gestão precária de resíduos. 

No trabalho de Silva (2010) buscou-se identificar e selecionar indicadores de modo a 

contribuir para a avaliação dos níveis de sustentabilidade na produção agrícola familiar da 

mamona na Paraíba, usando o modelo Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), que 

descreve as atividades humanas, processos e padrões que causam impacto sobre o 

desenvolvimento sustentável, auxiliando a identificar causas e soluções para os problemas 

sociais, econômicos e ambientais. Os dados foram levantados por entrevistas semi-

estruturadas com representantes de órgão públicos e com agricultores de uma cooperativa. Os 
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resultados apontaram que os agricultores familiares têm desenvolvido de forma relativamente 

eficiente, apesar do insuficiente apoio governamental, tendo ainda, como principais 

dificuldades a falta de extencionistas, calendário de financiamento, comercialização da 

produção e políticas públicas. Os indicadores possibilitaram a identificação dos pontos 

positivos e negativos, sendo possível propor ações de melhoria para o fomento à produção da 

oleaginosa naquele estado. 

Ferreira et al. (2011) analisaram a influência das barragens subterrâneas na 

sustentabilidade dos agroecossistemas do semiárido avaliando as dinâmicas sociopolíticas, 

culturais, econômicas e ambientais dos agricultores da região. Metodologicamente utilizou 

ferramentas de diagnóstico rural participativo (DRP) e o método MESMIS com o objetivo de 

avaliar a sustentabilidade. As famílias participantes do estudo, apesar de estarem a pouco 

tempo no processo de transição agroecológica, estão na direção da sustentabilidade. 

Meireles, Neto e Oliveira (2011) analisam a sustentabilidade do modelo agrícola da 

bacia do riacho Faé, na mesorregião centro-sul cearense, buscando avaliar as famílias a partir 

do modelo agrícola rural existente, utilizando análise multivariada, com aplicação de 

questionários crossover, com questões abertas e fechadas, para caracterização sócio-

econômica e ambiental. A análise definiu dois grupos: o primeiro é formado por família com 

características tipicamente rurais, de baixa renda, desenvolvendo as suas atividades produtivas 

de maneira rudimentar, com uso de agrotóxicos; o segundo grupo apresenta características 

tipicamente urbanas, predominante jovem, baixa escolaridade e atividade econômica não 

agrícola. Os resultados da pesquisa demonstram a urgente necessidade de intervenção do 

poder público no sentido de promover mudanças nos aspectos relacionados à sustentabilidade. 

Sasaki (2011) utilizando seis ferramentas do Diagnóstico Rural Participativo (DRP): 

entrevistas semi-estruturadas, mapas da propriedade, diagrama de Veen, calendário agrícola 

com enfoque em gênero, fluxograma comercial e árvore de problemas, servindo de subsídios 

para obtenção de informações na elaboração de quarenta e quatro indicadores de 

sustentabilidade nas dimensões econômica, social-cultural e ambiental, agrupados em quatro 

temas amplos (qualidade e uso do solo e da água, uso da terra e conservação, qualidade de 

vida e vulnerabilidade econômica). O estudo avaliou um sistema de produção familiar de base 

ecológica no município de Rio Claro – SP, apresentando elevado grau de sustentabilidade, 

porém precisava aprimorar-se em alguns aspectos, como a implantação da reserva legal. 

Silva (2011) buscou avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção de 

olericulturas por produtores de alface em Itabaiana utilizando a metodologia MESMIS, 

testando sua eficiência para auxiliar no processo de tomada de decisões. Os dados foram 
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obtidos junto aos produtores por meio de questionários semi-estruturados. Conclui-se que a 

metodologia é eficiente para análise da sustentabilidade e que os sistemas avaliados não são 

sustentáveis. 

Na pesquisa de Bertuzzi (2012) realizou-se uma análise qualitativa das condições de 

sustentabilidade da produção orgânica praticada em unidades familiares localizadas nos 

municípios de Antônio Prado e Ipê – RS. Por meio de entrevistas semi-estruturadas e 

observações de campo, analisou as condições de sustentabilidade ambiental, econômica e 

sociocultural das propriedades rurais orgânicas. Os resultados apontam que na dimensão 

ambiental os agricultores respeitam a reserva legal e a área de preservação permanente; na 

dimensão econômica há uma diversificação da produção e a renda provém da comercialização 

de produtos orgânicos e na dimensão sociocultural, todos os agricultores mantêm vínculos 

com associações e cooperativas e que a atividade contribui para o bem estar das suas famílias. 

Haverroth (2012) objetivou compreender e analisar as estratégias utilizadas pela 

Extensão Rural Pública na Região Oeste Catarinense, na perspectiva da transição ecológica. 

Caracterizou-se seis agroecossistemas, ou unidades de produção familiar, considerando os 

atributos da sustentabilidade, na sua concepção dinâmica e multidimensional. Utilizou-se o 

método MESMIS como estratégia metodológica, assim como entrevistas semiestruturadas e 

questionários aplicados a extensionistas. Os resultados demonstram que a Extensão Rural 

Pública da região permanece no modelo da modernização conservadora da agricultura, 

necessitando ainda maior participação dos agricultores. Aponta-se para a utilização de 

enfoques sistêmicos e participativos. 

Nogueira (2012) avaliou o processo de diversificação dos agroecossistemas 

localizados na porção sul do Pará. A avaliação da sustentabilidade foi realizada com a 

utilização do método MESMIS e os indicadores levantados nas dimensões ambientais, social 

e técnico-econômica. A dimensão mais fragilizada é a ambiental, em que alguns agricultores 

não possuem área de vegetação nativa. Na dimensão social, a mão de obra foi o indicador 

mais significante e na dimensão técnico-econômica os indicadores mais expressivos foram a 

eficiência do manejo (limitações, rendimento, diversidade produtiva) e a diversidade dos 

agroecossistemas. 

Resque (2012) avaliou os processos de modificação de agroecossistemas familiares na 

região do Baixo Tocantins, município de Cametá – PA, a partir da influência de intervenções 

externas (iniciativa de desenvolvimento local e o crédito rural oficial) e tendo como enfoque 

principal a diversidade produtiva. Utilizou o método MESMIS, foram avaliados 11 

indicadores de sustentabilidade adaptados à realidade local e contemplando as dimensões 
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ambiental, social e técnica econômica de 11 agroecossistemas. A sustentabilidade ampla foi 

considerada satisfatória. Os resultados apontam que uma intervenção em nível de 

agroecossistema afeta mais diretamente os elementos das dimensões técnico-econômica e 

ambiental. 

Santana, Carvalho e Gomes (2012) analisaram a sustentabilidade do modelo de 

assentamento agroextrativista no Estado do Sergipe, caracterizando os sistemas de produção 

agroextrativistas desenvolvidas pelas famílias no assentamento, selecionando indicadores de 

sustentabilidade com foco na dimensão social. O método utilizado para selecionar e mensurar 

a sustentabilidade foi o MESMIS, com o uso de 15 indicadores sociais. Os resultados 

apontaram fragilidades e potencialidades no contexto agroextrativista, assim como baixo nível 

de sustentabilidade na categoria Inserção em formas organizativas. 

Schneider e Costa (2013) realizaram o diagnóstico de 25 agroecossistemas localizados 

na microbacia do rio Pirapora, em Piedade – SP, focalizando particularmente nas práticas de 

manejo adotadas. Definiu-se indicadores que refletissem a complexidade do manejo dos 

agroecossistemas, utilizando o método MESMIS. Os resultados demonstram significativa 

presença de agricultores familiares na região, incompatibilidade das técnicas de manejo dos 

agroecossistemas, fragilidade nas organizações comunitárias, dificuldades de venda da 

produção, uso de agrotóxicos proibidos, o comprometimento com os recursos hídricos, 

dependência da agricultura convencional, a inexistência de saneamento básico e baixa adoção 

de medidas de conservação e manejo do solo. 

Ainda Silva, Silva, Fey, Zonin, Feiden e Grandi (2012) buscaram conhecer os 

indicadores de sustentabilidade mais importantes segundo o ponto de vista de trabalhadores 

rurais assentados, em Ramilândia – PR. A amostra foi de 40 famílias de assentados e 

empregou-se a metodologia do diagnóstico rural participativo. Os resultados mostraram que 

os agricultores rurais indicaram a mecanização agrícola, a infraestrutura, o reflorestamento 

para o consumo e políticas públicas governamentais como principais indicadores de 

sustentabilidade das dimensões técnica, econômica, social e ambiental para dar suporte aos 

processos de produção agropecuária dentro dos assentamentos. 

Allegretti (2013) construiu indicadores de desempenho abrangendo as três dimensões 

da sustentabilidade, baseado na percepção dos produtores para avaliação da suinocultura de 

terminação e adaptado ao método de avaliação de indicadores de sustentabilidade (MAIS). 

Visando validar a ferramenta, foi avaliado por meio de uma pesquisa survey com 31 

produtores do município de Aratiba – RS. Os resultados apontam um “equilíbrio” no 

município, apesar de alguns pontos específicos em cada dimensão precisam ser observados. 
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No trabalho de Amorim (2013) avaliou-se a sustentabilidade do município de Pedras 

de Fogo na Paraiba nas atividades do setor sucroalcooleiro a partir do sistema de indicadores 

com a utilização do modelo barômetro da sustentabilidade. Utilizou questionários semi-

estruturados aplicados a produtores e agentes envolvidos do setor. Os resultados apresentaram 

um nível intermediário de sustentabilidade devido ao baixo nível de renda da população, altas 

tarifas de energia elétrica, déficit no sistema de abastecimento de água na zona rural e o 

extensivo período de seca. 

Eurich, Neto e Rocha (2013) realizaram o cálculo de índices emergéticos para 

avaliação da sustentabilidade da produção leiteira, a partir de dados de uma propriedade rural, 

de base familiar, localizada no município de Palmeira, Paraná. Calculou-se a razão do 

rendimento emergético, a razão do investimento de emergia, a carga ambiental, a razão do 

intercâmbio de emergia, a renovabilidade, a rentabilidade econômica simples e o índice de 

sustentabilidade. Os resultados demonstraram que apesar de economicamente viável, em 

termos emergéticos a propriedade apresentou um baixo índice de sustentabilidade. 

Fonseca (2013) analisou e comparou os sistemas produtivos das propriedades rurais do 

município de Altinópolis – SP, através de índices de sustentabilidade, sendo estabelecidos 

indicadores sociais, ambientais e econômicos. Esses indicadores foram mensurados através de 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas e utilizando o método Marco de Evalución de 

Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando indicadores de sustentabilidad 

(MESMIS). Os resultados apontam que as propriedades familiares apresentam maiores 

índices de sustentabilidade, com destaque para: a diversidade da produção, práticas de 

conservação do solo, as interações do trabalho agrícola e a mão de obra familiar. 

Moraes (2013) avaliou a prática agrícola familiar por meio de indicadores de 

sustentabilidade, assim como a interação com o solo e água na microbacia do rio Piraporinha, 

em Piedade – SP. O método utiliza o diagnóstico rural participativo (DRP), questionário 

semiestruturado e o método MESMIS, com uma amostra de 20 produtores agrícolas. Os 

resultados apontam uma prática agrícola com uso contínuo e intenso de agrotóxicos e 

adubação sintética, além de práticas de conservação de solo ineficazes. 

O estudo realizado por Sá (2013) avaliou a sustentabilidade do projeto de psicultura 

familiar na comunidade rural de Malhada, em Pentecoste – CE, por meio de indicadores. 

Utilizou-se visitas de campo e entrevistas semi-estruturadas. Os resultados constataram que é 

preciso repensar as técnicas, os meios de produção e sua finalidade, com foco na preservação 

do meio ambiente. Concluiu-se que o projeto apresenta um nível de sustentabilidade médio, 

necessitando de acompanhamento nos aspectos socioeconômicos, ambientais e tecnológicos. 
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Santos e Cândido (2013) verificaram o índice de sustentabilidade da agricultura 

orgânica familiar dos produtores vinculados à Associação de Desenvolvimento Econômico, 

Social e Comunitário (ADESC) localizada no município de Lagoa Seca – PB, pelo modelo 

proposto por Oliveira (2007), com base em indicadores econômicos, técnico-agronômico, 

manejo, ecológico e político-institucional. Os resultados obtidos são satisfatórios, embora haja 

uma carência em políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar na região. 

Por seguinte, Zonin, Ribeiro, Schulz, Wammes e Bauermann (2013) analisaram a 

contribuição do processo de planejamento participativo rural, identificando as principais 

necessidades e potencialidades de desenvolvimento rural sustentável, avaliando o grau de 

importância de diferentes indicadores. A pesquisa utilizou o diagnóstico rural participativo 

abrangendo 19 comunidades rurais no município de Guaíra, estado do Paraná. Os resultados 

demonstraram destaque na dimensão social, principalmente da água potável, na percepção dos 

agricultores. Destaca-se ainda a qualidade de vida e aspectos do bem-estar como relevantes e 

devem compor as políticas públicas do município. 

Borges e Borges (2014) analisaram a contribuição do uso de indicadores de 

sustentabilidade de energia elétrica no setor agropecuário do Estado do Pará. A metodologia 

de elaboração de indicadores baseia-se na estrutura PER, selecionando estratégias nas esferas 

econômica, social e ambiental, revelando que o setor agropecuário tem refletido amplamente 

os investimentos e o consumo de energia elétrica em favor do processo de desenvolvimento, 

registrando desempenhos dominantemente médios no período de 2002 a 2010. 

A pesquisa de Esteves Neto (2014) buscou preencher algumas lacunas dos indicadores 

e modelos estatísticos tradicionais, com uma metodologia de avaliação simples que permitiria 

compreender o nível de sustentabilidade de diferentes sistemas de produção, e que por outro 

lado, permitiria identificar as características ambientais das suas explorações que influenciam 

a conservação da fauna terrestre. Foram escolhidas três regiões de Portugal com produção de 

morango, maça, curgete e tomate, e foi analisada a presença de mamíferos, aves, répteis, 

anfíbios e insetos. Os resultados do indicador abrangente mostram quais explorações 

apresentam maior nível de sustentabilidade. 

Moura (2014) utilizou de 49 indicadores de sustentabilidade pelo Drivers-Pressure-

State-Impact-Response (DPSIR), avaliando a sustentabilidade do sistema de cultivo de tilápias 

em tanques-redes desenvolvido no reservatório de Santa Cruz, Apodi – RN. Os resultados 

demonstram que é viável economicamente, mas beneficia apenas poucas pessoas e os recursos 

não ficam na comunidade. No enfoque ambiental, mostrou-se ineficiente no uso de recursos e 

na dimensão social, emprega pouca mão-de-obra, ou seja, poucos empregos diretos. 
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Vidal e Santos (2014) analisaram seis comunidades rurais do Ceará em relação a 

indicadores sociológicos, biofísicos e microeconômicos de sustentabilidade para avaliação 

comparativa sobre agroecosistemas no semiárido nordestino, através de questionários, 

permitindo analisar o nível de sustentabilidade por indicadores, constando que apenas uma 

comunidade demonstrou-se sustentável em relação a todos os indicadores propostos, porque 

possui uma agricultura mais diversificada e plural, com mão de obra familiar, e seus 

resultados microeconômicos indicam a reprodução ampliada de seus meios produtivos em 

agroecosistemas no semiárido. 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Neste capítulo são abordados o delineamento da pesquisa, os procedimentos de coleta 

de dados, os procedimentos de análise de dados e as limitações dos métodos e técnicas da 

pesquisa. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais. Isso significa muito mais do que apenas 

procurar a verdade, mas encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos 

científicos. Assim, a metodologia constitui-se da forma como a pesquisa científica é 

estruturada, realizando as devidas adaptações para cada tipo de estudo, seja ele de 

levantamento, estudo de caso ou bibliográfico (Marconi & Lakatos, 2010).  

Para Gil (2010), a tipologia quanto à natureza foi conceituada como uma pesquisa 

aplicada, por objetivar a geração de conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 

de problemas específicos, no caso, no município de Marechal Cândido Rondon, na região 

Oeste do Paraná. Na abordagem do problema, a pesquisa foi classificada como quantitativa, 

por utilizar procedimentos estatísticos e coleta de dados, com o auxílio de planilhas 

eletrônicas para a formatação das informações na elaboração de um índice de 

sustentabilidade. Em relação aos objetivos da pesquisa, ela foi descritiva, visando descrever as 

características de determinada população, estabelecendo relações entre variáveis. 

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa ação, sendo um método 

de pesquisa aplicada de natureza participativa, buscando a elaboração de diagnósticos, a 

identificação de problemas e sua solução, exigindo do pesquisador maiores habilidades de 

comunicação e trato com pessoas e grupos. Como se trata de pesquisa e intervenção, a mesma 

busca alcançar dois grandes objetivos: (1) o objetivo da descrição, descrevendo a situação-

problema e; (2) o objetivo de intervenção, apontando que os conhecimentos derivados das 

inferências são inseridos na elaboração das estratégias ou ações (Thiollent, 2009; Macke, 

2006). Assim, o pesquisador colabora com a solução das situações problemas nas 
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organizações, deixando de ser um mero observador e passando a ser um agente transformador, 

assumindo assim, a sua responsabilidade. 

A pesquisa ainda tem características de levantamento, pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento procura-se conhecer. Procede-se à solicitação de informações a 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, para mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados (Gil, 2010). 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Nessa seção abordam-se os procedimentos de coleta de dados, consistindo 

efetivamente na pesquisa de campo. Os dados foram coletados através de reuniões, 

entrevistas, formulários de coleta de dados e documentos. As reuniões e entrevistas não 

estruturadas foram realizadas com os representantes da Secretaria de Agricultura e Política 

Ambiental do município de Marechal Cândido Rondon – PR. 

O formulário estruturado foi aplicado junto aos agricultores que compõem a 

Macrozona de Manancial. Este foi divido em uma seção inicial com a caracterização do 

respondente e da propriedade, além de 3 subseções que contemplam os pilares da 

sustentabilidade, contendo 43 indicadores ambientais, 18 econômicos e 33 sociais, com 

questões objetivas (sim/não) (Apêndice A). Os pesos são apresentados no Apêndice B, com 1 

para sustentável e 0 para insustentável. 

O pré-teste do formulário foi realizado entre os dias 26 e 27 de maio de 2015, aplicado 

a seis pessoas por meio de mensagens e envio de formulário eletrônico. As características dos 

respondentes são apresentadas na Figura 4. 
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Nr. Idade Escolaridade 
Estado 
civil 

Filhos 

Tamanho 
da 

propriedade 
em hectare 

(ha) 

Agricultura 
Familiar 

Empregados 
Tempo 

de 
Atividade 

Atividades 
desenvolvidas 

1 31 
Ensino 
Médio 

Completo 
Solteiro Não 17 Não Sim, Fixos 20 anos 

Agricultura, 
Bovinocultura 

Leiteira 

2 28 
Ensino 
Médio 

Completo 
Casado Não 31 Sim Não 12 anos Agricultura 

3 22 
Ensino 

Superior 
Solteiro Não 8,4 Sim Não 8 anos 

Bovinocultura 
Leiteira, 

Suinocultura 

4 31 
Ensino 
Médio 

Completo 
Casado Não 9,7 Sim Não Sempre Agricultura 

5 45 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

Casado Sim 26,6 Sim Não Sempre 

Agricultura, 
Bovinocultura 

Leiteira, 
Suinocultura 

6 30 
Ensino 
Médio 

Completo 
Casado Sim 26,6 Sim Não 30 anos 

Agricultura, 
Bovinocultura 

Leiteira 
Figura 4 - Características dos respondentes (Pré-teste) 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
 

A Tabela 1 apresenta o resumo dos estabelecimentos agropecuários por área e 

atividade no município de Marechal Cândido Rondon – PR (IBGE, 2006). 

Tabela 1 - Estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades econômicas – 2006 no município de 

Marechal Cândido Rondon – PR. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 
Lavoura temporária                                 1.076         32.626  
Horticultura e floricultura                                      36              315  
Lavoura permanente                                        4                24  
Pecuária e criação de outros animais                                 1.287         21.074  
Produção florestal de florestas plantadas                                        4              114  
Produção florestal de florestas nativas                                        5              171  
Aquicultura                                      11                66  
TOTAL                                 2.423         54.390  
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 
Nota: Dados revisados e alterados após divulgação da 2ª Apuração do Censo Agropecuário 2006, em outubro de 
2012. 

O município de Marechal Cândido Rondon – PR não possui um cadastro do número 

da população de agricultores localizados na Macrozona de Manancial. Em contato com o 

programa de mestrado em desenvolvimento rural sustentável da UNIOESTE, campus de 

Marechal Cândido Rondon – PR, a região possui aproximadamente 813 estabelecimentos 

catalogados na região (Anexo A). 
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Dessa forma, o cálculo da amostragem foi realizado conforme Barbetta (2004), 

estabelecendo a aplicação de 183 formulários de coleta de dados para uma população de 813 

estabelecimentos rurais. O erro amostral tolerável foi estabelecido em 6,5%. Assim, 

n � 	
�N ∗ � 1ε
�

�

�N � � 1ε
�
��
� 	
�813 ∗ � 1

0,065�
�

�813 � � 1
0,065���

� 	 �813 ∗ 237��813 � 237� � 183 

Em que: 

n0 – amostra para população infinita 

ε0 – erro amostral tolerável 

n – amostra 

N – população 

 

Considerando a amostra mínima foram entrevistados 185 agricultores. Utilizou-se o 

aplicativo Status GPS para smartphones para obtenção das coordenadas, que posteriormente 

foram inseridas no software Google Earth com a edição de marcadores, resultando na Figura 

5 acima no mapa de aplicação da amostra. Os formulários de coleta de dados foram tabulados 

em planilha eletrônica e utilizou-se ainda o Software SPSS para a ferramenta de tabela de 

referência cruzada. 

Figura 5 - Mapa da amostra na coleta de dados 
Fonte: Google Earth (2015). 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Os procedimentos da análise de dados foram através de estatística descritiva e segue a 

estrutura metodológica proposta no projeto de dissertação do programa de pós-graduação. A 

Figura 6 indica a sequência metodológica para sintetizar a avaliação da sustentabilidade. 

Passo 1 Definição e caracterização do objeto de estudo; 

Passo 2 

Contextualização da relação sociedade-natureza - Identificação dos fatores específicos necessários 
para a promoção do desenvolvimento sustentável da atividade ou comunidade em questão, a partir de 
entrevistas a especialistas e atores envolvidos (empresários, produtores, empregados, moradores, 
instituições públicas, etc.) e ampla revisão bibliográfica. Esta fase tem por objetivo evitar a seleção de 
indicadores de baixa relevância e a omissão de indicadores importantes que podem levar à 
subestimação dos resultados; 

Passo 3 

Definição dos indicadores de sustentabilidade para o estudo a partir dos critérios: possibilidade de 
obtenção, confiabilidade das informações, possibilidade de quantificação, baixa complexidade, 
reconhecimento científico, de tal forma que se aproximem o máximo possível da realidade local. É 
importante ressaltar que, por envolver uma análise de uma atividade específica ou pequena 
comunidade, o sistema de indicadores em foco será formado a partir de dados primários, ou seja, 
obtidos diretamente pelo próprio pesquisador;  

Passo 4 
Classificação dos indicadores selecionados segundo o escopo social, econômico e ambiental, o porte 
e estágio de vida em que se encontra o projeto; 

Passo 5 

Elaboração e aplicação de um pré-teste do formulário de coleta de dados que permitirão a obtenção de 
indicadores. Deve-se atribuir escores às respostas do formulário para tornar possível a mensuração. A 
aplicação do pré-teste para identificação de novos itens relevantes ao estudo ou exclusão de outros, 
conforme a realidade observada na comunidade; 

Passo 6 
Elaboração e aplicação do formulário de coleta de dados final. No formulário, além dos aspectos 
relativos à análise da sustentabilidade, devem existir formulações que permitam analisar 
qualitativamente o nível de desenvolvimento sustentável existente no objeto de estudo; 

Passo 7 
Cálculo do índice de sustentabilidade e conhecimento do seu grau de sustentabilidade para a 
possibilidade de geração de um cenário que inclua os impactos gerados sobre e para o subsistema 
meio ambiente humano, isto é, conhecimento dos limites do desenvolvimento sustentável; 

Passo 8 Sugestões de "opções respostas" que possam permitir a busca de sustentabilidade. 

Figura 6 – Sequência metodológica para sintetizar a avaliação da sustentabilidade  
Fonte: Adaptado de Rabelo e Lima (2007); Sá (2013). 
 

O cálculo do grau de sustentabilidade foi realizado da seguinte forma: o formulário 

está divido em 3 dimensões (econômico, social e ambiental), cada dimensão tem peso de 1/3 

no resultado final. Os indicadores de cada grupo apresentam peso 1 para sustentável ou 0 para 

insustentável. As respostas dos formulários de coleta de dados foram estruturadas para 
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composição da média das respostas por indicador e dimensão. O índice de sustentabilidade é a 

média das 3 dimensões. 

Tabela 2 - Apresentação sintética dos resultados 

Dimensão Resultados 
Ambiental Entre 0 e 1 
Econômica Entre 0 e 1 

Social Entre 0 e 1 
Índice de Sustentabilidade Geral Entre 0 e 1 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007), Oliveira, Khan, Lima e Silva (2008), e Santos e Cândido (2013) 
 

O grau de sustentabilidade foi determinado de acordo com a aplicação na Figura 7: 

Grau de sustentabilidade da Atividade Rural   
Variação do Índice de 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade excelente (VERDE) 1,000  ≤ 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 
Figura 7 - Classificação e representação dos índices em graus de sustentabilidade 
Fonte: Adaptado de Rabelo e Lima (2007) 
 

A análise foi realizada por dimensão e pelo índice geral de sustentabilidade, 

verificando os pontos que podem ser melhorados. A possibilidade de colorir o grau de 

sustentabilidade tem objetivo didático, tornando o resultado mais claro para os tomadores de 

decisões e para as novas ações de estratégia ambiental (Rabelo e Lima, 2007). 

 

3.4 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Considerando que todo método apresenta vantagens e limitações, a Figura 8 apresenta 

uma síntese destas, na elaboração de indicadores e índices de sustentabilidade. Sendo que, a 

pesquisa é na área da administração e objetiva gerar informações para gestão e políticas 

públicas em relação ao grau de sustentabilidade de uma determinada comunidade, a principal 

limitação está na profundidade da coleta dos dados. 

Faz-se esta opção com objetivo de buscar uma maior uniformidade na aplicação dos 

formulários de coleta de dados, permitindo uma melhor adaptação na aplicação em outras 

comunidades, assim como a comparação entre os diferentes resultados e os ajustes nas 

políticas públicas. Os formulários apresentam questões com respostas SIM ou NÃO e pesos 

de 1 ou 0 em relação à sustentabilidade, considerando 1 como uma prática sustentável e 0 
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insustentável. Ainda foi considerado o tempo necessário para aplicação de uma pesquisa em 

profundidade com cada pesquisado e volume de questões abordadas. 

 
Vantagens Limitações 

Avaliação dos níveis de desenvolvimento 
sustentável; 

Inexistência de informação base; 

Promove a interação entre as dimensões: econômica, 
social, técnica e ambiental; 

Perda de informação no processo de agregação de dados; 

 Capacidade de sintetizar a informação de caráter 
técnico/científico; 

Dificuldades na definição de expressões matemáticas que 
melhor traduzam os parâmetros selecionados; 

Apresenta estrutura flexível para adaptar-se a 
diferentes níveis de informação e capacidade técnica 
disponível localmente; 

Dificuldades na aplicação em determinadas áreas; 

Identificação das variáveis-chaves do sistema; 
Diferentes critérios na definição dos limites de variação 
do índice em relação às imposições estabelecidas; 

Facilidade de transmitir informações; 
Ausência de critérios robustos para seleção de alguns 
indicadores; 

Favorecer a participação do produtor atuando de 
forma comunitária potencializando a 
descentralização e o desenvolvimento local; 

Pouca visão sistêmica ou visão parcial; 

Objetivos muito amplos ou muito específicos; 

Dificuldades na aplicação em determinadas áreas como o 
ordenamento do território e a paisagem; 

Bom instrumento de apoio à tomada de decisão e a 
avaliação de políticas públicas;  

Sublinhar a existência de tendências; 
Diferentes critérios na definição dos limites de variação 
do índice em relação às imposições estabelecidas. 

Possibilidade de comparação com padrões e/ou 
metas estabelecidas.  

Figura 8 – Vantagens e limitações de indicadores e índices de sustentabilidade 
Fonte: Sá (2013), Siche et al. (2007), Gomes, Marcelino e Espada (2000). 
 

Por fim, todas as ferramentas relacionadas à sustentabilidade devem considerar o fato 

que não se conhece totalmente como o sistema opera. Pode-se apenas descobrir os impactos 

ambientais decorrentes das atividades e a interação com a economia, a sociedade e o meio 

ambiente, sabendo que o sistema interage com as diferentes dimensões, mas não se conhece o 

impacto dessa interação (Van Bellen, 2004). 
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4 CONTEXTO DO PROJETO OU DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Nesta seção é apresentada a caracterização da organização e do projeto de pesquisa. O 

estudo é realizado no município de Marechal Cândido Rondon – PR com apoio da Secretaria 

de Agricultura e Política Ambiental, na região da Macrozona de Manancial. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

O município de Marechal Cândido Rondon está localizado na região do extremo oeste 

do estado do Paraná (Figura 9). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] 

(IBGE, 2010), por meio do Censo Demográfico, apurou que o município possuía em 2010, 

uma população de 46.819 habitantes, atualmente estimada em 2014 em 50.299 habitantes e 

uma área territorial de 748,281 km² (Anexo B). 

 
Figura 9 - Localização geográfica de Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(http://cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=411460&search=parana|marechal-candido-
rondon|infograficos:-dados-gerais-do-municipio, recuperado em 18 de maio de 2015) 

 
O município foi criado em 25 de julho de 1960, pela Lei Estadual nº 4.245/60 e data 

de instalação em 02 de dezembro de 1961, sendo desmembrado dos municípios de Toledo e 

Foz do Iguaçu. Está estruturado em 8 distritos: Marechal Cândido Rondon (Sede), Bom 

Jardim, Iguiporã, Margarida, Novo Horizonte, Novo Três Passos, Porto Mendes e São Roque. 
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O Índice de Desenvolvimento Humano do Município em 2010 foi de 0,774 e o Índice de Gini 

da renda domiciliar per capita foi de 0,5416.  

Os estabelecimentos agropecuários exercem principalmente atividades de lavoura 

temporária e pecuária. Em relação à primeira é composta principalmente pelas culturas de 

soja, milho, mandioca, fumo e trigo. E a segunda é composta por suinocultura, avicultura e 

bovinocultura de leite (Ipardes, 2015). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

 

O nome do projeto é ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE NA MACROZONA DE 

MANANCIAL NA BACIA DO ARROIO FUNDO  e mensura por meio de indicadores o 

índice de sustentabilidade dos agricultores inseridos na região. A pesquisa se justifica pela 

necessidade do município acompanhar o desenvolvimento sustentável da região por tratar-se 

de um ponto estratégico de futuras captações de água para abastecimento do município 

(SAAE, 2015). O projeto se justifica ainda, pela oportunidade de coleta e análise de dados da 

atividade rural fornecendo subsídios para o município no âmbito da elaboração de políticas 

públicas. 

Em termos de desenvolvimento sustentável, observa-se que a abordagem deve ser feita 

a partir de diversos níveis ou esferas específicas. A esfera pode ser mundial, nacional, 

regional ou local. O aspecto temporal pode ser de curto, médio ou longo prazo. Quanto aos 

atores envolvidos, a ênfase pode ser atribuída ao indivíduo, ao grupo ou à sociedade. Existe 

ainda, uma necessidade de criar uma base comum para que se tenha um denominador para 

avaliação do grau de sustentabilidade, uma vez que a maioria dos indicadores existentes não 

são adequados para isso (Van Bellen, 2004).  

Os atores envolvidos no projeto são os gestores públicos do município, os agricultores 

localizados na Macrozona de Manancial e os pesquisadores. O responsável pelo projeto é o 

discente do mestrado profissional em Administração da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná [UNIOESTE], com apoio da orientadora Dra. Elza Hofer, docente do programa do 

mestrado profissional em Administração e o Sr. Urbano Theobaldo Mertz, mestre em 

Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela UFRRJ e responsável 

técnico na Secretaria de Agricultura e Política Ambiental no município de Marechal Cândido 

Rondon – PR. 
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A responsabilidade pela interlocução ou pelo desenvolvimento da pesquisa é o 

discente do Mestrado Profissional em Administração, com supervisão e orientação da docente 

Dra. Elza Hofer. 

O tema central do projeto é analisar o índice de sustentabilidade de um grupo de 

agricultores nas dimensões social, ambiental e econômica, buscando contribuir no 

desenvolvimento sustentável do município. O projeto permite ainda, que as instituições 

públicas, como a Secretaria de Agricultura e Política Ambiental de Marechal Cândido Rondon 

acompanhe o desenvolvimento de políticas públicas específicas para a região, como também 

em proposta de aplicação de estudos em demais áreas rurais. A pesquisa enquadra-se como de 

caráter público, social, ambiental e científico. 

A mensuração da sustentabilidade pode ser realizada com diversas formas de 

indicadores e índices, mesmo sabendo que, pelo atual estado da arte, a sustentabilidade é 

imensurável. Porém, medidas parciais e aproximativas permitem o planejamento e a 

implementação de políticas e tomadas de decisões para o desenvolvimento sustentável nas 

esferas pública e privada (Carvalho & Barcellos, 2009). 

No município, utilizando-se índices e indicadores de sustentabilidade é possível o 

acompanhamento de projetos, direcionamento de atividades que visam o desenvolvimento da 

localidade, seu acompanhamento periódico e sua evolução histórica. Permitem o 

acompanhamento de práticas sustentáveis na região e seus impactos positivos e negativos em 

cada dimensão. 

As ferramentas de avaliação são úteis para quem toma decisões, pois podem ser 

utilizadas para o desenvolvimento de políticas públicas e no planejamento. Cumprem ainda 

funções: (1) analíticas, ajudando a interpretar os dados dentro de um sistema coerente, 

agrupando em matrizes ou índices; (2) comunicação, tornam os gestores familiarizados com 

os conceitos e métodos envolvidos na sustentabilidade, auxiliando no cumprimento de metas e 

na avaliação do sucesso em alcançá-las; (3) aviso e mobilização, as medidas auxiliam os 

administradores a colocarem os mecanismos de uma forma pública, publicações anuais ou 

simples relatórios com indicadores-chave; (4) coordenação, um sistema de medidas e 

relatórios deve integrar dados de diferentes áreas e dados coletados por agências distintas, 

factível em termos de orçamento e recursos humanos e que atendam as necessidades dos 

gestores (Van Bellen, 2004). 
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5 TIPO DE INTERVENÇÃO E MECANISMOS ADOTADOS 

A intervenção enquadra-se como consultoria, pois visa o desenvolvimento de atividades 

que objetivam apresentar soluções de situações-problemas. A situação-problema na mensuração 

do grau de sustentabilidade dos agricultores localizados na Macrozona de Manancial, no 

município de Marechal Cândido Rondon – PR, dessa forma a intervenção acontece pela 

apuração do grau de sustentabilidade, oportunizando o acompanhamento pelos órgãos 

públicos do desenvolvimento sustentável das comunidades nas dimensões econômico, social e 

ambiental. Busca-se trabalhar os indicadores, permitindo uma avaliação, acompanhamento e 

apresentando os pontos fracos e fortes da comunidade.  O trabalho permite aplicação em 

outras localidades do município e a comparação entre seus resultados. 

O trabalho foi realizado observando a sequência metodológica para avaliação da 

sustentabilidade, proposta na Figura 6 adaptado de Rabelo e Lima (2007) e Sá (2013). 

Primeiramente foi realizada a definição e caracterização do objeto de estudo. A pesquisa foi 

no município de Marechal Cândido Rondon – PR, com apoio da Secretaria de agricultura e 

política ambiental, aplicado na Macrozona de Manancial para verificação do grau de 

sustentabilidade dos agricultores locais. 

Na sequência apresenta-se a contextualização, identificando os fatores específicos 

necessários para a promoção do desenvolvimento sustentável dos agricultores localizados na 

Macrozona. Foram realizadas entrevistas não estruturadas com atores envolvidos na 

Secretaria de agricultura e agricultores locais. Além disso, realizou-se uma ampla revisão 

bibliográfica, em especial, com estudos de aplicação prática. 

Dessa forma foi possível a elaboração de indicadores de sustentabilidade para o estudo 

com base nos critérios de possibilidade de obtenção, confiabilidade das informações, baixa 

complexidade e reconhecimento científico, contemplando as características da realidade local.  

Os dados foram obtidos diretamente pelo pesquisador em campo. Optou-se pela simplificação 

das questões para obtenção dos dados em contrapartida de um maior número de indicadores e 

de amostra na pesquisa. 

Os indicadores selecionados foram divididos nas dimensões social, econômico e 

ambiental. As questões são objetivas (sim/não) com pesos de 1 e 0, sendo 1 para uma 

característica sustentável e 0 insustentável. Ao final foi realizada a média das respostas dos 

agricultores por questão, dimensão e ampla. Dessa forma, pela média ampla é possível 
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verificar o grau de sustentabilidade da comunidade, sendo quanto mais próximo a 1 mais 

sustentável é o sistema. 

Foi importante a aplicação de um pré-teste do formulário para a coleta de dados que 

permitiram a obtenção de indicadores, a atribuição dos escores (1/0) e a identificação de 

novos itens relevantes e a exclusão de outros, conforme a realidade observada na comunidade. 

Após, concluída a etapa do pré-teste foi elaborado e aplicado o formulário final, permitindo o 

cálculo do índice de sustentabilidade geral e por dimensão, possibilitando a elaboração de 

cenários do desenvolvimento sustentável da região e a elaboração de políticas públicas 

diferenciadas como apoio comunitário e financeiro. Também é possível o acompanhamento 

de projetos por meio de levantamentos periódicos permitindo analisar a evolução histórica dos 

indicadores. 

Por fim, foi possível identificar agricultores nos diferentes níveis de sustentabilidade 

para servir de modelo ou para intensificar medidas de correção dos pontos críticos. Também é 

possível dessa forma selecionar amostra para aplicação de modelos de aplicação caso a caso 

como PER, MAIS e MESMIS. 
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6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentadas a análise e interpretação dos resultados. Estes 

subdivididos em caracterização dos agricultores, análise das dimensões econômica, social e 

ambiental. Por fim, é analisado o grau de sustentabilidade dentro dos critérios propostos. 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS AGRICULTORES 

É apresentado o perfil dos 185 agricultores respondentes da pesquisa na região de 

estudo. Destes, 64% são do sexo masculino e 36% do sexo feminino. Embora muitos 

formulários de coleta de dados fossem respondidos em conjunto pelo casal, normalmente o 

patriarca da família que realizava o atendimento da pesquisa. Eventualmente quando este 

estava trabalhando no campo a mulher optava em responder. Em relação à idade dos 

pesquisados a distribuição é apresentada na Tabela 3 abaixo: 

Tabela 3 - Idade dos entrevistados 

Faixas de Idade Número % 
Até 30 anos 17 9,2% 
De 31 a 35 anos 12 6,5% 
De 36 a 40 anos 10 5,4% 
De 41 a 45 anos 21 11,4% 
De 45 a 50 anos 27 14,6% 
De 51 a 55 anos 27 14,6% 
De 56 a 60 anos 20 10,8% 
De 61 a 65 anos 21 11,4% 
Mais de 65 anos 30 16,2% 
Total 185 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Nota-se que 78% dos respondentes estão acima dos 40 anos e 53% possuem mais de 

50 anos de idade, sendo uma característica dos estabelecimentos rurais da região formada por 

agricultores com maior maturidade. Estes dados podem representar uma descontinuidade nas 

atividades rurais ou nos aspectos de sucessão familiar dos empreendimentos rurais. Em 

relação ao nível de escolaridade a Tabela 4 abaixo apresenta a distribuição dos dados: 

Tabela 4 - Nível de Escolaridade 

Escolaridade Número % 
Nunca estudou 1 0,5% 
Ensino Fundamental Incompleto 82 44,3% 
Ensino Fundamental Completo 39 21,1% 
Ensino Médio Incompleto 12 6,5% 
Ensino Médio Completo 42 22,7% 
Ensino Superior Incompleto 1 0,5% 
Ensino Superior 8 4,3% 
Total 185 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Os agricultores da região apresentam um nível de escolaridade baixo, sendo que mais 

de 65% possuem apenas o ensino fundamental. Porém, como a amostra possui grande parte 

acima de 50 anos de idade, apresenta-se uma realidade da educação da época do início do 

município, ou seja, em que a necessidade de manutenção da mão de obra no campo era 

superior ao desejo por educação básica. 

O estado civil dos respondentes (Tabela 5) é composto por casados com 82,7%, 

solteiros 7,6%, em união estável 4,9%, viúvos 3,8% e divorciados 1,1%. Percebe-se que na 

região há uma manutenção do convívio conjugal, pois tem um baixo nível de divórcios e 

união estável. 

Tabela 5 - Estado Civil 

Estado Civil Número % 
Casado 153 82,7% 
Solteiro 14 7,6% 
União Estável 9 4,9% 
Viúvo 7 3,8% 
Divorciado 2 1,1% 
Total 185 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Em relação a filhos (Tabela 6) 89% possuem, destes apenas 30% auxiliam na 

propriedade, 23% tem filhos menores e 47% não auxiliam. Ainda, dos 164 agricultores que 

possuem filhos, 40% tem 2, com 3 são 25%, apenas 1 são 20%, 8 % tem 4 e 7% tem mais de 

4 filhos. 

Tabela 6 - Filhos que trabalham  na propriedade 

Filhos que trabalham na propriedade Número % % 
Não 21 11% 

Não possui filhos 21 
Sim 164 89% 100% 

Não 77 47% 
Não possui filhos maiores de 18 anos 37 23% 
Sim 50 30% 
Total 185 100%   

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Questionados em quantas pessoas moram na propriedade (Tabela 7), 34% é composto 

por 2 pessoas, ou seja, normalmente apenas o casal. Ainda, 30% é composto por 3 residentes, 

este pode ser o casal e um filho menor, ou de familiar idoso. Propriedades com 4 pessoas 

representam 17%, 11% com 5, apenas 1 morador são 3% e com 6 pessoas ou mais 

representam 5%.   Das 185 propriedades visitadas temos uma abrangência de 588 moradores, 

sendo que 98% dependem da renda direta da propriedade. 
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Tabela 7 - Residência e dependência 

  Moradores Dependência da Renda 
Pessoas Respostas % População Respostas % População 
1 6 3% 6 8 4% 8 
2 62 34% 124 61 33% 122 
3 55 30% 165 59 32% 177 
4 32 17% 128 29 16% 116 
5 21 11% 105 19 10% 95 
6 4 2% 24 4 2% 24 
7 4 2% 28 4 2% 28 
8 1 1% 8 1 1% 8 
Total 185 100% 588 185 100% 578 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Em relação ao tamanho das propriedades, o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária [INCRA] (2013) do Ministério do Desenvolvimento Agrário com os últimos 

dados de 2013 estabelece que o módulo fiscal do município de Marechal Cândido Rondon – 

PR é de 18 hectares. A Lei Federal nº 8.629/1993 define como pequena propriedade rural o 

imóvel de 1 a 4 módulos fiscais, a média propriedade com área de 4 a 15 módulos fiscais, a 

grande propriedade rural acima de 15 módulos fiscais e o minifúndio são as áreas menores de 

1 módulo fiscal. 

Assim, respeitando estes parâmetros, o tamanho das propriedades são apresentados na 

Tabela 8, em que 73% das propriedades entrevistadas têm área inferior a 1 módulo fiscal, em 

média com 7,82 hectares. As pequenas propriedades representam 26,5% dos pesquisados, em 

média com 28,86 hectares, muito menor que o teto de 72 hectares. Por fim, uma propriedade 

apenas é considerada média com 135 hectares. 

Tabela 8 - Tamanho das propriedades 

Tamanho da Propriedade Módulo Fiscal Classificação Número Média % 
Menos 18 hectares < 1 Minifúndio 135 7,82 73 % 
De 18 até 72 hectares > 1 a 4 Pequenas Propriedades 49 28,86 26,5% 
Mais 72 a 270 hectares > 4 a 15 Médias Propriedades 1 0,5% 
Mais 270 hectares > 15 Grandes Propriedades 0 0,0% 
Total     185   100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

A agricultura familiar representa 91% dos estabelecimentos. A Food and Agriculture 

Organization of the United Nations [FAO] (2014) define a agricultura familiar (que inclui 

todas as atividades agrícolas de base familiar) como um meio de organização agrícola, 

silvicultura, pescas, produção pastoral e da aquicultura, que é operado por uma família e 

predominantemente dependente de mão de obra familiar, incluindo mulheres e homens. A 

família e a fazenda são ligados, co-evoluem e combinam funções econômicas, ambientais, 

reprodutivos, sociais e culturais. 
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De acordo com o Estatuto da Terra (1964), a propriedade familiar é o imóvel rural que 

direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de 

trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima 

fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de 

terceiros. 

A Lei 11.326/2006, conhecida como a “Lei da Agricultura Familiar”, estabelece as 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais considerando agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 

pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos: (I) 

não detenha, a qualquer título, 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. 

Destaca-se que dos empreendimentos rurais estudados, apenas 1 estabelecimento tinha 

mais de 4 módulos fiscais, 10% possuem empregados, destes 89% são fixos e os demais 

temporários. Os agricultores que possuem empregados têm como atividade principal: 

avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite e piscicultura, ou seja, a pecuária. Um dos 

fatores apresentados pelos agricultores pela baixa geração de empregos na atividade rural está 

nos encargos e riscos trabalhistas, optando assim estabilizar ou reduzir o nível de atividade na 

propriedade. 

Veiga (1996), a agricultura patronal engendra forte concentração de renda e exclusão 

social, enquanto a agricultura familiar, ao contrário, apresenta um perfil essencialmente 

distributivo, além de ser incomparavelmente melhor em termos socioculturais. Sob o prisma 

da sustentabilidade, são muitas as vantagens apresentadas pela organização familiar na 

produção agropecuária, devido à sua ênfase na diversificação e na maleabilidade de seu 

processo decisório. A versatilidade da agricultura familiar se opõe à especialização cada vez 

mais fragmentada da agricultura patronal. 

Em relação à atividade principal desenvolvida na propriedade, na Tabela 9 têm-se os 

resultados, sendo à agricultura observada em 40,5% dos casos, seguido pela bovinocultura 

leiteira e a suinocultura. 
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Tabela 9 - Atividade principal de renda/receita 

Atividade Principal Respondentes % 
Agricultura 75 40,5% 
Bovinocultura Leiteira 53 28,6% 
Suinocultura 18 9,7% 
Aposentadoria 9 4,9% 
Bovinocultura de Corte 9 4,9% 
Avicultura 8 4,3% 
Empregado Urbano 6 3,2% 
Hortifrutigranjeiros 3 1,6% 
Piscicultura 3 1,6% 
Agroindústria Familiar 1 0,5% 
Total 185 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 Na Tabela 10 são apresentadas as atividades desenvolvidas na propriedade com 

destaque para agricultura com maior frequência 36,2%, bovinocultura leiteira com 26,3%, 

suinocultura com 10,9%. Observa-se que 6,5% possuem renda não relacionada diretamente à 

atividade rural, sendo a aposentadoria, empregado urbano e atividade urbana. Eventualmente 

algumas pessoas optam em ter uma pequena propriedade rural, mas trabalham nos centros 

urbanos. Desenvolvendo atividades de subsistência como leite, suínos, aves para consumo e 

eventual venda. Ainda aproveitam da tranquilidade do campo, da energia elétrica com custo 

diferenciado e do espaço físico. 

Tabela 10 - Atividades desenvolvidas de renda/receita 

Atividades Desenvolvidas Número % 
Agricultura 139 36,2% 
Bovinocultura Leiteira 101 26,3% 
Suinocultura 42 10,9% 
Bovinocultura de Corte 22 5,7% 
Aposentadoria 18 4,7% 
Piscicultura 18 4,7% 
Avicultura 15 3,9% 
Hortifrutigranjeiros 11 2,9% 
Agroindústria Familiar 6 1,6% 
Empregado Urbano 6 1,6% 
Apicultura 1 0,3% 
Atividade Urbana 1 0,3% 
Eucaliptos 1 0,3% 
Fumicultura 1 0,3% 
Ovinocultura 1 0,3% 
Turismo Rural 1 0,3% 
Total 384 100,0% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Outra característica é que 25% das propriedades exerce apenas uma atividade: 11% 

apenas agricultura, 8% bovinocultura de leite, 3% suinocultura, 2% piscicultura e 1% 

avicultura. Entre os fatores está o tamanho da propriedade, pois no caso do leite, parte do 

espaço é utilizada para pastagem. Outros optam em não trabalhar ou apenas trabalhar com a 



54 
 

pecuária pelo tempo necessário a atividade. Por fim, a ausência de mão de obra no campo e a 

idade dos respondentes, em sua maioria acima de 40 anos, influencia nesta opção. 

Em relação ao tempo na atividade (Tabela 11) dos entrevistados a média é de 27 anos, 

sendo que 32,4% estão na faixa entre 10 a 25 anos e 25,9% estão com mais de 40 anos de 

atividade. Destaca-se, que quando questionados grande parte mencionava a expressão 

“sempre” como resposta. 

Tabela 11 - Tempo de atividade na propriedade 

Tempo de Atividade Número de Respondentes % 
Até 2 anos 15 8,1% 
Mais de 2 anos a 5 anos 12 6,5% 
Mais de 5 anos a 10 anos 14 7,6% 
Mais de 10 anos a 15 anos 20 10,8% 
Mais de 15 anos a 20 anos 18 9,7% 
Mais de 20 anos a 25 anos 22 11,9% 
Mais de 25 anos a 30 anos 6 3,2% 
Mais de 30 anos a 35 anos 19 10,3% 
Mais de 35 anos a 40 anos 11 5,9% 
Mais de 40 anos a 45 anos 13 7,0% 
Mais de 45 anos a 50 anos 17 9,2% 
Mais de 50 anos 18 9,7% 
Total 185 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Questionados se participam de projetos ambientais 15% responderam que participam 

do projeto Cultivando Água Boa em parceria com a Itaipú, destes, alguns mencionaram estar 

em fase inicial, em que apenas participaram de algumas reuniões. Embora a região seja 

importante para futuras captações de água há uma carência de projetos relacionados. 

6.2 ANÁLISE DA DIMENSÃO ECONÔMICA 

Na dimensão econômica são analisadas as ações a respeito da atividade rural em 

relação as suas necessidades financeiras, lucratividade e continuidade das operações. Os 

indicadores envolvem questões de lucratividade, garantia de comercialização da produção, 

controle de custos, financiamentos, apoio financeiro, investimentos em infraestrutura e 

maquinário, aumento de produção e logística. 

Na região estudada 77% do agricultores dizem apresentar lucratividade em cada uma 

das atividades desenvolvidas na propriedade e 90% dizem apresentar lucratividade no geral. O 

agricultor, de modo geral, não faz uma separação das despesas particulares e da atividade e 

não faz a apuração de resultado (Crepaldi, 2009), porém, havendo fluxo de caixa positivo, 

este entende como “lucro”. 

Em relação às benfeitorias 83% mencionam estar em boas condições, assim como 69% 

mencionam que os implementos estão de acordo. Essa questão é importante porque muitos 
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agricultores apresentam lucratividade ou fluxo de caixa positivo, mas acabam não gerando 

recursos suficientes para a manutenção dos empreendimentos necessários para o desempenho 

da atividade, ou seja, os encargos de depreciação por vezes não são observados. Ainda, 81% 

utilizam de maquinário agrícola no desempenho de suas atividades. 

Quanto ao aumento da produtividade 58% mencionam que aumentaram a produção 

nos últimos anos. Ainda 90% mencionam desempenhar a atividade na própria propriedade, ou 

seja, não é arrendada. E 90% são agricultores permanentes, estando no exercício da atividade 

no mínimo nos últimos 5 anos. Em uma análise de referência cruzada percebe-se que são 

praticamente os mesmos agricultores permanentes os que desempenham a atividade na 

própria propriedade.  

Dos entrevistados, 86% têm como atividade econômica principal a rural. Das 

atividades não rurais destaca-se a aposentadoria, sendo por vezes a garantia da continuidade 

no campo, pois mantém uma renda fixa certa para a manutenção da família. 

Em relação ao uso de custeio ou de financiamentos de curto prazo 53% não utilizam, 

refletindo em parte a questão cultural da região em que o agricultor opta em não utilizar 

capital de terceiros. O custeio é utilizado especialmente na agricultura para obter os recursos 

necessários para o plantio das lavouras de verão e inverno. Embora 88% dos estabelecimentos 

dizem ter garantia da comercialização, o preço é definido posteriormente a entrega, ou seja, na 

fixação pelo mercado. O preço tende a ser menor na época de safra, sendo que no mesmo 

período ocorre o vencimento do custeio. Assim, os agricultores que possuem empréstimos e 

não tem capital de giro para suporte ao pagamento deste no vencimento, necessitam 

comercializar o produto naquela data, apresentando uma diminuição de receita e 

consequentemente menor lucratividade. 

Questionados em relação à situação financeira 17% tem dificuldades financeiras com a 

atividade rural e 14% apresentam dificuldades pessoais. Por meio de tabela dinâmica é 

possível observar que 21% dos entrevistados possuem alguma dificuldade financeira. Além 

disso, 50% dos entrevistados responderam que utilizam apoio financeiro do governo no 

financiamento das suas atividades, entre as opções comentadas estão o PRONAF, BNDES e o 

programa Mais Alimentos. De acordo com Guanziroli (2007), em relação aos principais 

impactos do PRONAF foi permitir que os agricultores familiares investissem em sua 

atividade e ampliassem as áreas plantadas. As condições de pagamento e cobrança de juros 

são determinantes da dinâmica do programa, considerando as taxas de juros e demais 

condições, os produtores elegerão investimentos compatíveis com o pagamento do crédito.  
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Em relação ao controle de custos 66% utilizam de algum controle por mais rudimentar 

que seja. Os produtores normalmente adotam um controle informal, com anotações em 

cadernos, sendo que modelos mais sofisticados são adotados por uma minoria de produtores 

rurais (Vorpagel, Hofer, & Sontag, 2015). Conforme Debertolis, Alexius e Dossa (2005), os 

principais aspectos a serem observados no gerenciamento de uma propriedade são o controle 

de custos, receitas e a margem de lucro de cada atividade. O sucesso da empresa rural não 

consiste somente de uma alta produtividade por meio de modernas técnicas, mas também no 

controle de custos de produção, sendo necessária uma gestão da propriedade para chegar aos 

resultados positivos (Di Domenico, Dal Magro, Zanin, & Boschetti, 2015).    

Questionados se utilizam de tecnologias de redução de custos, mecanizações ou 

geração de novas receitas na atividade, como uso de biodigestores, cisternas e automatizações 

40% utilizam. Em especial utilizam automatizações na avicultura, suinocultura e 

bovinocultura de leite, na alimentação e fornecimento de água aos animais, controle de 

temperatura e ordenha, gerando economia no consumo de recursos. Em relação à logística da 

produção 55% entendem como adequadas, porém é necessário a continua manutenção, pois o 

deslocamento nas propriedades é diário, em especial no recolhimento do leite, no envio de 

insumos, de ração e no transporte de suínos e aves. 

Analisando a dimensão econômica (Figura 10) na região da Macrozona de Manancial 

no município de Marechal Cândido Rondon – PR, o grau de sustentabilidade econômico é 

0,731, sendo considerado como boa. 

Análise da Dimensão Econômica Sim Não Média Grau 
Lucratividade em todas as atividades desenvolvidas 1 0 0,773 Boa 
A propriedade apresenta lucratividade geral 1 0 0,897 Excelente 
As benfeitorias estão em boas condições 1 0 0,832 Excelente 
Houve aumento de produtividade nos últimos anos 1 0 0,584 Média 
Atividade Agrícola é realizada na própria propriedade 1 0 0,897 Excelente 
É agricultor permanente (no mínimo 5 anos) 1 0 0,903 Excelente 
Controle de custos de suas atividades 1 0 0,665 Boa 
Possui financiamentos de curto prazo (Custeio) 0 1 0,530 Média 
Principal atividade econômica é rural 1 0 0,838 Excelente 
Os implementos agrícolas estão em boas condições 1 0 0,686 Boa 
Apresenta dificuldades financeiras relacionadas com a atividade rural 0 1 0,832 Excelente 
Apresenta dificuldades financeiras pessoais 0 1 0,859 Excelente 
Existe garantia da comercialização da sua produção rural 1 0 0,881 Excelente 
Tecnologias de redução de custos, mecanizações ou automatizações 1 0 0,395 Ruim 
Utiliza maquinário agrícola no desempenho de suas atividades 1 0 0,805 Excelente 
Há apoio financeiro do governo Federal, Estadual ou Municipal. 1 0 0,503 Média 
As estradas estão em condições para a logística da produção 1 0 0,546 Média 
Média Total / Grau de Sustentabilidade Econômica   0,731 Boa 
Figura 10 - Análise da dimensão econômica 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Entre os pontos que precisam ser melhorados está o uso de tecnologias de redução de 

custos com um grau de sustentabilidade ruim. Como excelente destaca-se a lucratividade geral 

da propriedade, ser realizada na própria propriedade e o agricultor ser permanente, ou seja, 

estar na atividade no mínimo 5 anos. 

6.3 ANÁLISE DA DIMENSÃO SOCIAL 

A dimensão social compreende as relações interpessoais, comunidade, condições de 

vida, saúde, educação, trabalho, cultura, qualidade de vida, acesso a serviços sociais e a 

continuidade da família no campo. 

Questionados os agricultores em relação à assistência, 61% não têm auxílio do 

sindicato e 51% não têm da Emater ou outras entidades ligadas ao governo federal, estadual 

ou municipal, assim por meio de tabela dinâmica é possível determinar que 38% não têm 

nenhuma assistência por parte destas entidades. Um dos fatores pode estar relacionado aos 

financiamentos bancários, que necessitam de projetos agrícolas. Alguns agricultores apenas 

procuram estas entidades no momento da elaboração destes para liberação de crédito. Outro 

fator pode estar relacionado às cooperativas e parcerias pecuárias, que já prestam serviço de 

assistência técnica a seus cooperados ou parceiros. Porém, é importante que os sindicatos e a 

Emater estreitem cada vez mais os laços com os agricultores buscando ações que contribuem 

para a manutenção da atividade no campo. 

Em relação aos sindicatos, o art. 513 do Decreto-Lei 5.452/1943, que trata da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), estabelece como prerrogativas dos sindicatos: (a) 

representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais da 

respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativos á 

atividade ou profissão exercida; (b) celebrar contratos coletivos de trabalho; (c) eleger ou 

designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal; (d) colaborar com o 

Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo e solução dos problemas que se 

relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal; (e) impor contribuições a todos 

aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas. Ainda, os sindicatos de empregados terão a prerrogativa de fundar e manter 

agências de colocação. 

Já o art. 514 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece como dever do 

sindicato: (a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social; 

(b) manter serviços de assistência judiciária para os associados; (c) promover a conciliação 

nos dissídios de trabalho. (d) sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, 
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manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta 

própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação 

operacional na empresa e a integração profissional na Classe. Ainda, os sindicatos de 

empregados terão, outrossim, o dever de promover a fundação de cooperativas de consumo e 

de crédito; assim como fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais. 

Em relação à participação de treinamentos e cursos relacionados à atividade rural, nos 

últimos 5 anos, 54% dos entrevistados afirmaram ter participado. Com uso de tabela dinâmica 

é possível verificar que a maior participação está entre os agricultores com ensino 

fundamental e médio completo. Os agricultores com fundamental incompleto têm 

participação menor em treinamentos. Parte dos cursos e treinamentos é oferecido pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural [SENAR] em parceria com os sindicatos rurais. 

Quanto à educação, apesar de 44% dos respondentes possuírem apenas o ensino 

fundamental incompleto, 98% afirmam que a família tem acesso a educação, ou seja, apenas 3 

entrevistados mencionaram não ter acesso. Durante a aplicação dos questionários diversos 

agricultores mencionaram que seus filhos possuíam ensino médio ou superior e que não 

estavam mais na propriedade por estar exercendo atividades urbanas. Na etapa de 

caracterização menciona-se que apenas 30% filhos dos agricultores ajudam na propriedade. 

Destaca-se também que 70% afirmam que a família demonstra interesse em dar 

continuidade nas atividades rurais e 71% afirmam ter condições. Por meio de tabela dinâmica 

é possível concluir que 11% têm interesse, mas não tem condições, 3% possuem condições, 

mas a família não tem interesse e 26% não tem condições e nem interesse na continuidade das 

atividades rurais. Em relação à mão de obra 89% mencionaram ser familiar. 

Questionados os agricultores se sempre trabalharam na atividade rural, 85% 

responderam afirmativamente, 97% afirmam que os pais também são/eram agricultores e 96% 

afirmam considerar satisfatória a qualidade de vida no meio rural. Isso demonstra que os 

agricultores na região deram continuidade nas atividades da família. 

Quanto à participação em associações 71% participam, em sua maioria da água. O 

sistema de distribuição de água nas comunidades é gerenciado por associações que se reúnem, 

coordenam, promovem a manutenção, tratamento e cobrança dos valores entre os associados. 

A constituição destas associações ocorre com a observação inicial do município. Em relação à 

escolha dos líderes ou diretoria 74% participam e 82% participam das reuniões. Aponta-se 

que 84% considera benéfico para as comunidades o associativismo, ou seja, há mais 

agricultores que consideram importante a associação em relação aos que participam. Porém, 

21% participam, mas não consideram benéfico. Em relação ao cooperativismo 69% participa 
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de alguma cooperativa, estando incluso neste percentual tanto as de crédito como as 

agroindustriais.  

Em relação à moradia dos entrevistados 88% residem em casas de alvenaria ou mista, 

94% fazem higienização da caixa da água, 96% tem água tratada, 98% possuem fossa séptica 

e 100% têm energia elétrica e água canalizada. A pesquisa indica que o saneamento e 

habitação estão em níveis satisfatórios no município. 

Questionados quanto à participação em eventos ou atividades sociais no município 

como feiras, clubes e palestras, 70% participam, em especial, em palestras e dias de campo 

promovidos por empresas e cooperativas. Em relação a atividades de lazer 87% dizem 

participar, 81% têm dias de descanso e 70% realizam horas extras. Com análise por tabela 

dinâmica nota-se que as atividades de pecuária (leite, suínos e aves) são os que mais realizam 

horas extras, isso se deve ao fato de que o cuidado com os animais requer um compromisso 

diário. 

Quanto aos serviços de saúde prestados no município 72% consideram satisfatório, 

porém 38% mencionaram não ter acesso a agentes municipais de saúde em sua localidade. Os 

postos de saúde na região estão localizados no distrito de Margarida e nos bairros próximos ao 

perímetro urbano. Logo, os agricultores que estão entre estes dois polos podem apresentar um 

pouco de dificuldades de acesso. Porém, 79% afirmam ter acesso à saúde pública, inclusive 

odontológica e 50% dos pesquisados têm plano de saúde.  

 Em relação a sistema de comunicação como TV, rádio, telefone e internet, 99% dos 

respondentes utilizam. Já ao transporte público 65% têm acesso. A pergunta em relação ao 

transporte não se refere ao transporte escolar, mas ao transporte coletivo. Existe uma empresa 

que realiza o transporte do distrito de São Roque, passando por Margarida, seguindo para a 

Sede. Questionados em relação a conflitos familiares, com vizinhos ou outros, apenas 7% 

afirmaram possuir. Ainda, 78% auxiliam instituições de caridade no município com recursos, 

alimentos, roupas e outros. 

Analisando a dimensão social (Figura 10) na região da Macrozona de Manancial no 

município de Marechal Cândido Rondon – PR, o índice de sustentabilidade social é 0,778, 

sendo considerado como boa. 
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Análise da Dimensão Social Sim Não Média Grau 
Assistência do sindicato 1  0 0,395 Ruim 
Assistência técnica da EMATER ou outras entidades governamentais 1  0 0,492 Ruim 
Participou de treinamentos ou cursos relacionados à atividade rural 1  0 0,541 Média 
Filiado à associação da comunidade 1  0 0,708 Boa 
Associações são benéficas para as comunidades 1  0 0,838 Excelente 
Participa da escolha dos líderes da associação 1  0 0,740 Boa 
Participa das reuniões promovidas pela associação 1  0 0,817 Excelente 
Participa de cooperativas 1  0 0,692 Boa 
Participa de eventos ou atividades sociais no município 1  0 0,703 Boa 
Sempre trabalhou na atividade rural 1  0 0,854 Excelente 
Há condições dos filhos ou da família continuar na atividade rural 1  0 0,627 Média 
Sua família tem acesso à educação 1  0 0,984 Excelente 
A casa possui água tratada 1  0 0,962 Excelente 
A casa possui energia elétrica 1  0 1,000 Excelente 
A casa em que reside é de alvenaria 1  0 0,876 Excelente 
A casa possui água canalizada 1  0 1,000 Excelente 
Faz higienização da caixa da água 1  0 0,941 Excelente 
Possui fossa séptica ou esgoto 1  0 0,984 Excelente 
Considera os serviços de saúde prestados na sua localidade satisfatórios 1  0 0,724 Boa 
Tem acesso a agentes municipais de saúde na sua localidade 1  0 0,622 Média 
Tem acesso à saúde pública básica, inclusive odontologia 1  0 0,795 Boa 
Possui plano de Saúde 1  0 0,503 Média 
Mão de obra familiar 1  0 0,886 Excelente 
Realiza horas extras na Jornada de Trabalho 0  1 0,303 Ruim 
Possui dias de descanso (finais de semana, feriados) 1  0 0,805 Excelente 
Considera satisfatória sua qualidade de vida no meio rural 1  0 0,962 Excelente 
A família demonstra interesse em dar continuidade nas atividades 
rurais 

1  0 
0,708 Boa 

Os pais do entrevistado eram agricultores 1  0 0,973 Excelente 
Tem acesso a lazer (clubes, reuniões, encontros, festas, cinema, etc.) 1  0 0,870 Excelente 
Tem acesso a sistema de comunicação (TV, rádio, telefone, internet) 1  0 0,995 Excelente 
Tem acesso a sistema de transporte público 1  0 0,649 Média 
Possui conflitos familiares, com vizinhos ou outros 0  1 0,930 Excelente 
Auxilia instituições de caridade 1  0 0,784 Boa 
Média Total / Grau de Sustentabilidade Social   0,778 Boa 
Figura 10 - Análise da sustentabilidade social 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

Entre os pontos de destaque estão energia elétrica e a água canalizada que atinge 100% 

das moradias rurais. A energia elétrica é provida parte pela Cooperativa de Eletrificação e 

Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon [CERCAR] e pela Companhia 

Paranaense de Energia [COPEL]. A água é provida pelo SAAE, mas cada comunidade tem 

sua associação de água para abastecimento dos moradores. Dessa forma, o associativismo e 

cooperativismo têm contribuído com o desenvolvimento do município, em grau excelente e 

bom. 

Os pontos que precisam de melhorias são a assistência técnica promovida pelo 

sindicato e Emater, sendo necessária uma maior aproximação com os agricultores para 

divulgação dos serviços e parcerias oferecidas por estas entidades, buscando ainda uma 
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melhor capacitação através de treinamentos nas atividades desenvolvidas nas propriedades. 

Outro aspecto é a jornada de trabalho, que excede às 8 horas diárias, em especial na pecuária. 

A dificuldade de contratação de mão de obra no campo, os elevados custos de encargos 

sociais e a legislação relacionada à aposentadoria rural faz com que se mantenha a mão de 

obra familiar com jornadas de trabalho elevadas em substituição a contratação de 

funcionários. 

6.4 ANÁLISE DA DIMENSÃO AMBIENTAL 

A dimensão ambiental procura proteger e restabelecer o ecossistema e o desafio é 

buscar alternativas que diminuam a dependência de insumos externos e de recursos não 

renováveis. Os indicadores ambientais buscam evidenciar a relação entre as atividades rurais e 

os ecossistemas. 

Questionados os agricultores se utilizam controle natural de pragas e doenças 56% 

afirmaram que sim. Utilizando-se de tabela dinâmica foi possível identificar que 

principalmente bovinocultura de leite e hortifrutigranjeiros utilizam-se destes métodos. 

Destes, alguns afirmam terem realizado cursos de homeopatia na pecuária, sendo uma 

alternativa para redução de medicamentos no trato animal. Porém, quando a atividade envolve 

parceria não é possível utilizar controles naturais, pois deve seguir rigorosamente o receituário 

agronômico. 

Em relação à compostagem de resíduos orgânicos 52% dos entrevistados realizam 

principalmente nas atividades de suinocultura e avicultura. Porém, nem sempre a instalação 

da composteira é por iniciativa própria, mas por obrigação das empresas em sistemas de 

parceria, além de exigências de licenciamento para as unidades produtivas. Quanto aos 

resíduos orgânicos produzidos nas residências apenas 42% realizam algum tratamento como 

adubo para a horta ou pastagem. Neste ponto, o uso de composteiras para os resíduos 

orgânicos deveria ser incentivado. 

Já na questão de resíduos recicláveis 53% realizam a separação. Como principal 

argumento negativo está na ausência de recolha nas propriedades rurais, sendo que os 

agricultores levam para a cidade seus resíduos orgânicos e recicláveis. Outros questionaram a 

necessidade de pontos verdes nas vias rurais para o armazenamento adequado do material. 

Além de demonstrarem dúvidas de quais materiais poderiam ser enviados, sendo que nas 

atividades rurais há diferentes materiais que poderiam ser recicláveis, entre estes a lona 

plástica preta. Essa situação se reflete no uso de queimadas nas propriedades, em que 19% 

afirmam que realizam, mas não na lavoura e sim com queima de folhas e resíduos. 
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Em relação ao uso de agrotóxico 83% utilizam nas suas atividades, os demais 17% 

concentram-se em atividades de pecuária como bovinocultura de leite, corte, suinocultura, 

avicultura e piscicultura. Na agricultura, em especial de soja e milho, é amplamente utilizado, 

porém mesmo em estabelecimentos pecuários utilizam-se de agrotóxicos para limpeza de 

estradas e no entorno das construções. Dessa forma, 97% dos entrevistados realizam a 

lavagem dos agrotóxicos conforme as exigências legais e o receituário agronômico entregue 

no momento da compra. 

Analisando alternativas de produção, Di Domenico, Dal Magro, Zanin e Boschetti 

(2015) analisaram a viabilidade de produção entre a soja convencional e a orgânica (sem uso 

de agrotóxico), apesar dos menores custos da produção orgânica, a mesma não apresentou-se 

viável, visto que a produtividade da soja convencional compensa os custos, apresentando 

melhor resultado final. Já Franco, Eidt, Anunciato, Melz e Andrade (2011) analisaram a 

produção de soja convencional e transgênica, sendo que ambas apresentaram lucratividade na 

safra 2008/2009, porém o método transgênico apresentou maior retorno financeiro devido à 

redução do uso de defensivos químicos. 

Quanto ao armazenamento adequado dos defensivos e produtos contaminantes, 

incluindo frascos de medicamento, luvas, seringas e outros materiais utilizados também na 

pecuária, 89% responderam afirmativamente. E questionado quanto ao descarte destes 

materiais 90% afirmam descartar adequadamente, sendo que a recolha dos agrotóxicos está 

prevista na Lei n. 7.802/1989, no art. 6, § 2, “[...] deverão efetuar a devolução das embalagens 

vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com 

as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de 

compra [...]”. Em relação aos medicamentos e outros materiais contaminantes da pecuária, 

caso o agricultor seja parceiro, as empresas já se encarregam da devolução, evitando assim o 

impacto ambiental. Porém, no transcorrer da pesquisa, agricultores apresentaram dúvidas em 

relação à devolução destes. 

Questionados se utilizam ou fornecem equipamentos de proteção individual (EPI), 

como máscaras, luvas e protetores de ouvido no desempenho de suas atividades, apenas 77% 

acabam utilizando. Durante a aplicação dos formulários de coleta de dados em campo foi 

possível observar trabalhadores aplicando agrotóxicos e não utilizando equipamento de 

proteção. 

Os agricultores que já foram notificados em alguma fiscalização ambiental 

representam 8% na região de estudo. Quem mantém área de preservação permanente 
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representam 94% dos casos e no mesmo percentual os agricultores que possuem reserva legal, 

porém ressalta-se que não são exatamente os mesmos agricultores nos dois casos. 

Os incisos II e III do art. 3 da Lei n. 12.651/2012 define que Área de Preservação 

Permanente (APP) como “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas”, estando incluído neste a mata ciliar. E reserva legal como 

“área localizada no interior de uma propriedade [...] com a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação 

e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem 

como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa”. 

 Questionados os agricultores se tinham a reserva legal averbada, ou seja, o SISLEG, 

82% mencionaram estar averbada, porém atualmente esta obrigação foi substituída pelo 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pelo art. 29 da Lei n. 12.651/2012, desobrigando 

a averbação no Registro de Imóveis, conforme estabelece o § 4o  do art. 18 da mesma lei, 

causando certo desconforto aos agricultores que tiveram custos de averbação. Na região de 

estudo 77% afirmaram estar em dia com o CAR, porém o prazo atualmente encontra-se 

prorrogado até maio de 2016. 

Quanto ao desaparecimento de pássaros e outros animais 79% mencionaram que não 

perceberam, mas em relação aos pássaros, inclusive comentaram em um aumento na região de 

estudo. Porém, 61% dos agricultores perceberam mudanças na vegetação, principalmente das 

frutas cítricas. Quanto ao reflorestamento, metade da amostra realizou plantio de árvores nos 

últimos anos, motivados pela sombra para os animais e controle de temperatura próxima as 

instalações para suinocultura, aviários e bovinocultura de leite, bem como para contribuir para 

barreira verde no cultivo de hortaliças. 

Questionados em relação ao desmatamento na propriedade 98% diz não ter realizado 

nos últimos 5 anos. E 55% dos estabelecimentos houve incidência de implicações ambientais 

como seca, granizo, geada e vendaval nos últimos 5 anos. Este fator pode significar perda de 

produção e patrimônio nos períodos em que ocorreram e uma resposta da natureza as 

alterações climáticas geradas pelo homem. 

Constata-se que 57% dos agricultores afirmam que sua atividade não gera algum tipo 

de impacto ambiental como uso excessivo de água, energia, combustível e erosão. Isso pode 

significar uma baixa percepção ambiental na relação ambiente e agricultura. Apenas 9% 
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mencionam haver controles para redução destes impactos, como cisternas e redução de 

agrotóxicos. 

Com relação à área para destinação dos dejetos na propriedade, 79% afirmam possuir. 

Eventualmente, os produtores que não possuem área e desejam desenvolver atividades de 

pecuária devem realizar parcerias com vizinhos e assinar um termo de compromisso referente 

à destinação dos dejetos. Observa-se que 66% dos agricultores que desenvolvem atividade de 

pecuária afirmam ter esterqueira, sendo que os que não possuem desenvolvem a atividade em 

pequena proporção. 

Em relação a biodigestores apenas 8% dos agricultores com atividades de pecuária 

possuem biodigestores instalados. Destes, alguns foram instalados na suinocultura por 

empresas do regime de parceria pelo crédito de carbono, porém atualmente encontram-se 

descontinuados. Isso se deve principalmente as questões burocráticas que inviabilizaram o 

retorno do capital investido. 

Considerando as atividades de suinocultura, avicultura, piscicultura e bovinocultura de 

corte para confinamento necessita de licenciamento ambiental no custeio e investimento 

pecuário conforme determina a Portaria n. 304/2013 do Instituto Ambiental do Paraná [IAP] e 

a Resolução n. 51/2009 da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Paraná [SEMA], constatou-se que dos estabelecimentos enquadrados 82% dos respondentes 

afirmaram ter licença ambiental para o desempenho de seus empreendimentos. 

Quanto à conservação de solo 89% afirmam utilizar práticas de conservação de solo, 

88% utilizam plantio direto e 89% de curva de nível. Quanto à rotação de cultura 79% 

afirmam realizar. Entre os 21% que responderam negativamente parte deve-se a atividade 

leiteira, em que a área é utilizada, tanto na safra de verão e de inverno, é para o plantio de 

pastagens e de milho silagem. 

Verifica-se que 25% dos entrevistados tiveram problemas com erosão nos últimos 5 

anos, entre as causas apontadas está em problemas com a manutenção das estradas e com 

vizinhos nas estruturas de escoamento da água. Outro ponto é a incidência de fortes chuvas 

que se estendem em certas épocas do ano. 

A análise de solo para verificar as condições das necessidades dos nutrientes na terra é 

realizada por 86% dos agricultores, porém essa atitude pode não ser pró-ativa, pois é uma 

exigência na concessão de alguns financiamentos de custeio.  

Sobre a adubação, 90% dos entrevistados utilizam adubação orgânica e 60% adubação 

verde. Esta última não é muito utilizada pelo tamanho das propriedades e das culturas 

plantadas, pois os pequenos agricultores necessitam das duas safras (verão/inverno) para 
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manutenção dos empreendimentos rurais, optando ainda pela adubação orgânica cuja oferta 

de material é maior, ou seja, o agricultor pecuarista precisa dar destinação dos dejetos 

produzidos na propriedade. O uso de fertilizantes químicos é adotado por 88% dos 

entrevistados. 

Em relação ao consórcio de cultivos, apenas 30% dos agricultores utilizam desta 

prática. Na agricultura intensiva ela não é adotada, mas eventualmente em pequenas 

propriedades de agricultura extensiva o consórcio se adapte melhor. Também pode ser 

utilizada nas áreas próximas as casas com culturas de consumo e de pastagem. 

Quanto às práticas de cultura orgânica apenas 29% trabalham com esta modalidade, 

sendo que destes apenas 26% têm certificação ambiental. Os entrevistados afirmaram não 

utilizar agrotóxicos basicamente nas hortaliças para consumo próprio, ou seja, demonstrando 

uma preocupação maior com os alimentos consumidos pela família. 

Questionados sobre a disponibilidade de água nas propriedades, ou seja, se atende aos 

12 meses do ano, inclusive nos períodos de estiagem, 95% afirmaram ter tal disponibilidade e 

96% afirmam ter água de qualidade, própria para o consumo nas atividades rurais. Em relação 

ao risco de contaminação 7% afirmam que existe na sua propriedade. Quanto ao uso na 

irrigação 15% utilizam e 23% fazem o reuso da água na propriedade. 

Analisando a dimensão ambiental (Figura 11) na região da Macrozona de Manancial 

no município de Marechal Cândido Rondon – PR, o índice de sustentabilidade ambiental é 

0,645, sendo considerado como média, próxima a boa. 
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Análise da Dimensão Ambiental Sim Não Média Grau 
Possui esterqueira na propriedade (atividades de pecuária) 1 0 0,662 Boa 
Possui biodigestores (Se atividades de suínos, aves ou leite) 1 0 0,058 Crítica 
Possui licença ambiental (Se atividades de suínos, aves e peixes) 1 0 0,816 Excelente 
Realiza controle natural de pragas e doenças 1 0 0,557 Média 
Faz compostagem 1 0 0,519 Média 
Já foi notificado em alguma fiscalização ambiental 0 1 0,919 Excelente 
Mantêm área de preservação permanente (Mata ciliar) 1 0 0,941 Excelente 
Possui área de reserva legal 1 0 0,941 Excelente 
Possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 1 0 0,768 Boa 
Notou o desaparecimento de pássaros e outros animais 0 1 0,789 Boa 
Percebeu mudanças na vegetação 0 1 0,395 Ruim 
Possui área para destinação dos dejetos da propriedade 1 0 0,789 Boa 
Faz uso de agrotóxicos 0 1 0,168 Crítica 
Realiza a lavagem das embalagens de agrotóxicos 1 0 0,968 Excelente 
Utiliza ou fornece EPI para familiares ou funcionários. 1 0 0,773 Boa 
Armazena adequadamente os defensivos e produtos contaminantes 1 0 0,886 Excelente 
Descarta adequadamente os defensivos e produtos contaminantes 1 0 0,903 Excelente 
Realiza análise de conservação de solo 1 0 0,859 Excelente 
Utiliza práticas de conservação do solo 1 0 0,892 Excelente 
Teve problemas com erosão nos últimos 5 (cinco) anos 0 1 0,751 Boa 
Utiliza fertilizantes químicos 0 1 0,115 Crítica 
Utiliza adubação orgânica (esterco) 1 0 0,903 Excelente 
Utiliza adubação verde 1 0 0,606 Média 
Realiza rotação de culturas 1 0 0,788 Boa 
Realiza técnica de plantio direto 1 0 0,885 Excelente 
Utiliza consórcio de cultivos 1 0 0,297 Crítica 
Plantio em curvas de nível 1 0 0,891 Excelente 
Utiliza queimadas na propriedade 0 1 0,811 Excelente 
Reutiliza água na limpeza da propriedade 1 0 0,227 Crítica 
A propriedade possui água de qualidade 1 0 0,962 Excelente 
A disponibilidade da água é abundante (12 meses, inclusive estiagem) 1 0 0,946 Excelente 
Risco de contaminação da água 0 1 0,930 Excelente 
Utiliza-se de irrigação na propriedade 1 0 0,151 Crítica 
Desmatamento na propriedade nos últimos 5 anos 0 1 0,978 Excelente 
Incidência de implicações ambientais (seca, granizo, geada) 0 1 0,454 Ruim 
Realizou Reflorestamento nos últimos 5 anos 1 0 0,503 Média 
Sua atividade gera algum tipo de impacto ambiental 0 1 0,681 Boa 
Controles para redução do impacto ambiental 1 0 0,092 Crítica 
Tratamento dos resíduos orgânicos na sua residência rural 1 0 0,422 Ruim 
Separa os resíduos recicláveis na sua residência rural 1 0 0,530 Média 
Trabalha com agricultura orgânica 1 0 0,292 Crítica 
Possui certificação ambiental (Se trabalha com agricultura orgânica) 1 0 0,259 Crítica 
Média Total / Grau de Sustentabilidade Ambiental 0,645 Média 
Figura 11 - Análise da Sustentabilidade Ambiental 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

Entre os pontos de destaque estão a disponibilidade e qualidade da água, o uso de 

adubação orgânica, a manutenção de áreas de preservação permanente e da reserva legal, além 

da logística reversa dos agrotóxicos e produtos contaminantes. Ressalta-se que pontos de 

destaque na sustentabilidade ambiental estão previstos em lei e sujeitos a penalidades como o 
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desmatamento, as áreas de proteção, a devolução das embalagens de agrotóxicos tríplice 

lavadas e o licenciamento ambiental. 

 Em relação aos pontos críticos estão as práticas sustentáveis que não são diretamente 

cobradas, mas parte da percepção ambiental dos agricultores como: investimento em 

biodigestores, consórcio de cultivos, reutilização da água, agricultura orgânica e seus reflexos 

como redução do impacto ambiental e certificação ambiental. 

 Outros pontos negativos são reflexos da atividade rural e sua relação com o meio 

ambiente como o uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos, mudanças na vegetação e 

incidência de implicações ambientais como secas, granizos, geadas e vendavais. Dessa forma, 

algumas alterações dependem diretamente da mudança de comportamento e outras dependem 

de mudanças estruturais nas práticas agrícolas e nas adaptações com o meio ambiente. 

Observou-se ainda que parte das práticas ambientais nos estabelecimentos rurais 

apenas acontece por exigência externa. Nos regimes de parceria, por exemplo, as empresas 

parceiras exigem certos cuidados ambientais, como a instalação de composteiras e logística 

reversa dos medicamentos, além de incentivar a instalação de biodigestores e cisternas. Assim 

como a análise de solo que, por vezes, são feitas por obrigação na contratação do custeio, não 

necessariamente por uma preocupação ambiental. 

6.5 ANÁLISE DO GRAU DE SUSTENTABILIDADE 

Considerando o objetivo de identificar o grau de sustentabilidade dos agricultores na 

Macrozona de Manancial, no município de Marechal Cândido Rondon – PR, nos três pilares 

da sustentabilidade, ou seja, nas dimensões econômica, ambiental e social. O grau de 

sustentabilidade na região de estudo é de 0,718, sendo considerada boa na escala proposta. 

Na Tabela 12 tem-se a estatística descritiva com base nos resultados dos agricultores 

entrevistados. O desvio padrão da média não altera as interpretações na escala de grau de 

sustentabilidade, ou seja, embora a dimensão social esteja próxima a excelente este não gera 

influência. A dimensão econômica apresenta maior variância, parte se deve ao menor número 

de indicadores nesta dimensão. No contexto geral, os dados variaram de uma sustentabilidade 

ruim (0,377) a excelente (0,897). 

Tabela 12 - Estatística descritiva dos dados 

Estatística Econômico Social Ambiental Geral 
Média 0,731 0,777 0,650 0,718 
Desvio padrão da Média 0,011 0,007 0,006 0,007 
Mediana 0,765 0,788 0,667 0,737 
Mínimo 0,176 0,515 0,333 0,377 
Máximo 1,000 1,000 0,833 0,897 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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Realizando o Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis e considerando as hipóteses: 

• H0: as dimensões da sustentabilidade não diferem entre si 

• H1: alguma das dimensões da sustentabilidade difere das demais 

Com o nível de significância de 1%, a hipótese nula não pode ser confirmada, porque 

o p-valor foi de 2,33 x 10-29. A Tabela 13 apresenta-se as comparações entre as dimensões, 

sendo que apenas as dimensões Econômico – Geral não apresentaram diferenças de medianas, 

ou seja, são estatisticamente iguais. 

Tabela 13 – Teste de Kruskal-Wallis 

Informação Valor 
Kruskal-Wallis qui-quadrado 136,33 

Graus de Liberdade 3 
P-valor 2,33 x 10-29 

Comparações Múltiplas 
Fatores Comparados Diferença Observada Diferença Crítica Diferença 

Ambiental – Econômico 186,14 58,64 Sim 
Ambiental – Geral 146,41 58,64 Sim 
Ambiental – Social 249,60 58,64 Sim 
Econômico – Geral 39,73 58,64 Não 
Econômico – Social 63,46 58,64 Sim 

Geral – Social 103,19 58,64 Sim 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Na Figura 12 é apresentado o Boxplot das médias das respostas por dimensão e geral. 

A dimensão econômica apresenta 8 outlier ou valores atípicos abaixo da média nas respostas, 

sendo de 0,176 a 0,353. Na dimensão ambiental são apresentados 10 valores de 0,333 a 0,462. 

Na análise geral foram observados 8 de 0,377 a 0,523. Na dimensão social não foi observada 

nenhuma presença destes. A presença de valores atípicos representa uma necessidade dos 

gestores na elaboração de políticas públicas buscando a integração destes agricultores a 

práticas mais sustentáveis. 
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Figura 12 - BoxPlot das médias por dimensão: (a) Ambiental, (b) Social, (c) Econômica, (d) Geral. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

No conceito de Triple Botton Line temos: a dimensão econômica, cujo propósito é a 

criação de empreendimentos viáveis; ambiental, cujo objetivo é analisar a interação de 

processos com o meio ambiente sem lhes causar danos permanentes; e o social, que se 

preocupa com o estabelecimento de ações justas para trabalhadores, parceiros e sociedade. 

Juntos os três pilares se relacionam de tal forma que a interseção entre dois pilares resulta em 

viável, justo e vivível (Oliveira, Medeiros, Terra, & Quelhas, 2012). 

Nas interseções entre as dimensões (Figura 13) a relação econômico-social apresenta 

melhor média (0,754), seguindo pela relação social-ambiental (0,711) e por fim a relação 

econômica-ambiental (0,688). A dimensão ambiental apresentou o menor índice, considerado 

médio no grau de sustentabilidade.  



70 
 

 
Figura 13 - Grau de sustentabilidade 

Fonte: Adaptado de Alledi Filho (2002). 
 

Classificando as respostas de cada entrevistado no grau de sustentabilidade, foi 

possível utilizar da análise por tabela de referência cruzada do software SPSS para identificar 

relações do grau com as características das propriedades. Analisando a sustentabilidade por 

região (Tabela 14) verifica-se que as regiões Arara, Baitaca, Vorá, Palmital e Heidrich 

apresentam agricultores inseridos na escala ruim no grau de sustentabilidade. Ainda, as 

localidades de Arroio Fundo, Gaúcha, Palmital e Sanga Furão apresentaram mais de 90% dos 

agricultores em graus excelente e boa de sustentabilidade. 
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Tabela 134 - Análise da sustentabilidade por localidade 

Grau de sustentabilidade por localidade 

Local Excelente Boa Média Ruim Total 

Arara 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Arroio Fundo 9,10% 81,80% 9,10% 0,00% 100,00% 

Baitaca 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 

Concordia 25,00% 55,00% 20,00% 0,00% 100,00% 

Gaúcha 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Guarani 15,60% 68,80% 15,60% 0,00% 100,00% 

Heidrich 21,10% 57,90% 15,80% 5,30% 100,00% 

Margarida 25,00% 56,30% 18,80% 0,00% 100,00% 

Palmital 19,00% 71,40% 4,80% 4,80% 100,00% 

Sanga Furão 12,50% 81,30% 6,30% 0,00% 100,00% 

São João 16,70% 50,00% 33,30% 0,00% 100,00% 

Volta Gaúcha 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 100,00% 

Vorá 0,00% 77,80% 11,10% 11,10% 100,00% 

Willhems 9,50% 71,40% 19,00% 0,00% 100,00% 

Total 16,20% 65,90% 14,60% 3,20% 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 
Na Tabela 15 busca-se relacionar o grau de sustentabilidade com a idade dos 

respondentes a faixa etária de 36 a 40 anos apresentou maior percentual de grau excelente, até 

30 anos apresentou maior percentual como boa. Porém, correlacionando idade com o índice 

de sustentabilidade não foi possível firmar uma correlação. 

Tabela 15 - Análise de sustentabilidade por idade 

Grau de sustentabilidade por idade 

Idade Excelente Boa Média Ruim Total 

Até 30 Anos 5,90% 82,40% 0,00% 11,80% 100,00% 

De 31 a 35 anos 8,30% 58,30% 33,30% 0,00% 100,00% 

De 36 a 40 anos 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

De 41 a 45 anos 19,00% 66,70% 14,30% 0,00% 100,00% 

De 45 a 50 anos 22,20% 70,40% 7,40% 0,00% 100,00% 

De 51 a 55 anos 11,10% 63,00% 25,90% 0,00% 100,00% 

De 56 a 60 anos 15,00% 60,00% 25,00% 0,00% 100,00% 

De 61 a 65 anos 23,80% 57,10% 9,50% 9,50% 100,00% 

Mais de 65 anos 13,30% 66,70% 13,30% 6,70% 100,00% 

Total 16,20% 65,90% 14,60% 3,20% 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

Na Tabela 16 analisa-se o nível de escolaridade com o grau de sustentabilidade, em 

que os entrevistados com níveis médio e superior apresentaram uma concentração nos graus 

excelente e boa. Este pode ser justificado pela inserção da sustentabilidade como tema na 

educação. 
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Tabela 16 - Análise da sustentabilidade por escolaridade 

Grau de sustentabilidade por escolaridade 

Escolaridade Excelente Boa Média Ruim Total 

Nunca estudou 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ensino Fundamental Incompleto 23,20% 57,30% 17,10% 2,40% 100,00% 

Ensino Fundamental Completo 12,80% 66,70% 15,40% 5,10% 100,00% 

Ensino Médio Incompleto 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ensino Médio Completo 4,80% 76,20% 14,30% 4,80% 100,00% 

Ensino Superior Incompleto 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Ensino Superior 0,00% 87,50% 12,50% 0,00% 100,00% 

Total 16,20% 65,90% 14,60% 3,20% 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

Analisando o grau de sustentabilidade pelo tamanho da propriedade (Tabela 17) é 

possível verificar que as pequenas propriedades apresentam melhores resultados comparados 

com os minifúndios, ou seja, confirma-se o enunciado do art. 4º da Lei 4.504/64 (Estatuto da 

Terra) quando menciona que o minifúndio possui possibilidades inferiores às da propriedade 

familiar em relação ao progresso social e econômico.  

Tabela 17 - Análise sustentabilidade por porte da propriedade 

Grau de sustentabilidade por tamanho 

Tamanho das Propriedades Excelente Boa Média Ruim Total 

Minifúndio 11,10% 66,70% 17,80% 4,40% 100,00% 

Pequenas Propriedades 28,60% 65,30% 6,10% 0,00% 100,00% 

Médias Propriedades 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Total 16,20% 65,90% 14,60% 3,20% 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 
 Os minifúndios representam 73% dos estabelecimentos rurais entrevistados, 

contribuindo significativamente na redução do grau de sustentabilidade do município. Dessa 

forma, devem-se desenvolver políticas públicas diferenciadas no município que busquem 

garantir a continuidade destas famílias no meio rural. 
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Tabela 18 - Análise sustentabilidade por atividade principal 

Grau de sustentabilidade por atividade principal 

Atividade Principal Excelente Boa Média Ruim Total 

Agricultura 17,30% 62,70% 16,00% 4,00% 100,00% 

Agroindústria Familiar 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Aposentadoria 22,20% 77,80% 0,00% 0,00% 100,00% 

Avicultura 37,50% 50,00% 12,50% 0,00% 100,00% 

Bovinocultura de Corte 11,10% 77,80% 11,10% 0,00% 100,00% 

Bovinocultura Leiteira 18,90% 56,60% 18,90% 5,70% 100,00% 

Empregado Urbano 0,00% 83,30% 16,70% 0,00% 100,00% 

Hortifrutigranjeiros 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Piscicultura 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Suinocultura 5,60% 83,30% 11,10% 0,00% 100,00% 

Total 16,20% 65,90% 14,60% 3,20% 100,00% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
 

Analisando a sustentabilidade por atividade principal desenvolvida na propriedade 

(Tabela 18) as atividades de bovinocultura de leite e agricultura apresentam propriedades com 

grau ruim de sustentabilidade e no somatório de médio e ruim estas atividades também 

apresentaram maiores percentuais. A avicultura apresentou maior proporção de excelente com 

37,5% e em conjunto com a suinocultura apresentaram melhores resultados de bom e 

excelentes. 

Algumas características das atividades de suinocultura e avicultura podem contribuir 

com os resultados positivos em relação à sustentabilidade. Primeiramente, a atividade não 

exige uma grande propriedade, facilmente adaptável aos 73% de minifúndios, em segundo, 

aproveita a mão de obra familiar, oportunizando a permanência no campo. 

A legislação ambiental tem exigências específicas que são requeridas ainda na fase de 

implantação, além das exigências das empresas/cooperativas parceiras pressionadas pelo 

mercado consumidor e do acompanhamento técnico. As linhas de crédito governamental com 

prazo e juros acessíveis garantem a viabilidade financeira e o regime de parceria garante a 

compra da produção. 

Na dimensão ambiental, embora não viabilizado pelos agricultores entrevistados, 

existe tecnologia para redução dos impactos ambientais como o uso de cisternas para 

aproveitamento da água da chuva e dos biodigestores para geração de energia. 
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7 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

Com o objetivo de propor indicadores de sustentabilidade nas dimensões econômica, 

social e ambiental, calculando o grau de sustentabilidade em cada dimensão e integrando os 

indicadores na composição do nível de sustentabilidade na Macrozona de Manancial no 

município de Marechal Cândido Rondon – PR, consideram-se os objetivos como alcançados 

constituindo uma importante ferramenta de análise para a administração pública. 

A proposta de intervenção abrangeu a aplicação de um formulário de coleta de dados 

na região de estudo, com a entrevista direta de 185 agricultores, caracterizando os 

estabelecimentos rurais e seus indicadores de sustentabilidade. É possível analisar os 

resultados por indicador, dimensão e total. Também é possível analisar os resultados por 

estatística descritiva, porém preservando o anonimato dos entrevistados. 

Os principais resultados demonstram que o grau de sustentabilidade na região é 

considerada boa dentro da classificação proposta e com média geral de 0,718. A dimensão 

ambiental apresentou menor grau e consequentemente sua relação com a dimensão 

econômica. A dimensão social apresentou melhores resultados em relação à sustentabilidade. 

Como contribuição da proposta de intervenção em Marechal Cândido Rondon – PR, 

com ênfase nas oportunidades de melhorias, elaborou-se a seguir alguns pontos que podem 

ser observados no melhoramento das dimensões da sustentabilidade e sua relação agronegócio 

e município. Inicialmente observou-se que poucos agricultores na região de estudo participam 

diretamente do projeto “Cultivando Água Boa” promovida pela Itaipu Binacional. Seria 

importante uma maior divulgação dos programas disponíveis na região para acesso aos 

agricultores. 

A Itaipu possui 20 programas e 65 ações em andamento, assumindo o papel de 

indutora de um movimento rumo à sustentabilidade, articulando, compartilhando, somando 

esforços e dividindo responsabilidades com diversos atores da Bacia Hidrográfica do Paraná 

3, de forma sistêmica e holística, e que compõem o Cultivando Água Boa (Itaipu Binacional, 

2016). 

Em relação aos animais silvestres, as áreas de preservação permanente e reserva legal, 

não há locais na região da rodovia que liga a sede ao distrito de Margarida em que estes 

possam atravessar em segurança. Logo, é comum encontrar pequenos animais mortos em 

decorrência de atropelamentos, que ocorrem principalmente à noite. 
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Considerando a dificuldade e o baixo índice de reciclagem no meio rural, seria 

importante que o município estruturasse pontos de coleta nas vias rurais dos resíduos 

recicláveis e outros materiais que exigem cuidados especiais como pilhas, eletrônicos e óleo 

de cozinha. Estes poderiam ser coletados semanalmente e dada à destinação ecológica 

adequada. Sendo relevante a elaboração de uma cartilha de educação ambiental com os 

materiais sujeitos ao tratamento diferenciado, sejam resíduos residenciais ou da própria 

atividade rural. 

Parte dos agricultores afirmou utilizar queimadas para eliminação dos resíduos, ou 

seja, o ponto verde nas localidades diminuiria este impacto. Alternativamente a prática da 

compostagem em substituição à queima das folhas também deveria ser uma prática 

incentivada. 

Embora os agricultores afirmem utilizar EPI no desenvolvimento de suas atividades 

foi observado in loco que alguns não estavam utilizando equipamentos de proteção, 

especialmente no momento de aplicação de agrotóxico nas lavouras. Uma orientação 

específica com este tema, com os cuidados e possíveis danos a saúde ao longo do tempo seria 

significativa. Poderia haver uma parceria entre as secretarias de agricultura e de saúde. 

Considerando que o as propriedades em sua maioria possuem qualidade e 

disponibilidade de água, o nível de reutilização ainda é baixo. Acredita-se que a ampliação do 

projeto das cisternas em Marechal Cândido Rondon muito contribui para melhor conservação 

dos recursos hídricos, aproveitamento mais eficiente das benfeitorias com uso dos telhados e 

diminuição dos riscos de erosão. 

É necessário criar estratégias para diversificação das atividades no campo para geração 

de renda complementar, pois percebe-se na pesquisa a existência de estabelecimentos rurais 

com apenas uma atividade. Esta pode ser na pecuária como bovinocultura de leite, 

suinocultura ou avicultura ou na agricultura intensiva com cultivo principalmente de soja e 

milho. Este fator causa uma fragilidade no meio rural, pois causa dependência do sustento 

familiar a uma única fonte de renda. A diversificação permite mais de uma alternativa de 

renda, assim compensando os prejuízos de uma atividade com a rentabilidade de outra, 

garantindo a continuidade no campo. 

Outro ponto que precisa ser observado está na baixa escolaridade. Acredita-se que 

projetos que promovam a educação no campo devam ser motivados, com horários 

diferenciados buscando a acessibilidades inclusive dos mais idosos. Pode-se buscar ainda a 

inclusão de cursos de gestão e treinamentos relacionados às atividades rurais, além de cursos 
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de homeopatia na atividade pecuária promovendo o uso de formas naturais nos controles de 

pragas e doenças. 

As estradas no município necessitam de tratamento contínuo para a logística da 

produção, pois a mesma acontece diariamente com o transporte de leite, suínos, rações e 

insumos, sendo um fator essencial no desenvolvimento da atividade rural. Além disso, a má 

conservação das vias rurais também causa a erosão e impactos ambientais. Em relação à 

erosão, é necessário um planejamento conjunto entre agricultores próximos (vizinhos) e os 

órgãos municipais, para que as práticas de prevenção sejam mais efetivas. 

Outros agricultores mencionaram que o escoamento de parte da água do distrito de 

Margarida oriunda das chuvas passa por diversas chácaras próximas, causando também 

erosão nestas propriedades. Dessa forma, sugere-se ao município um acompanhamento da 

situação para evitar maiores impactos ambientais. 

Por fim, recomenda-se na continuidade dos estudos de sustentabilidade nas demais 

localidades do município, assim como um acompanhamento temporal, preferencialmente com 

espaços de cinco anos, analisando a aplicação das sugestões propostas e os resultados obtidos. 

É possível ainda o acompanhamento do desenvolvimento por localidade. Recomenda-se ainda 

a aplicação em municípios da microrregião permitindo a comparabilidade. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise da sustentabilidade consideram-se no âmbito das organizações rurais as três 

dimensões: econômica, ambiental e social. O pilar econômico é responsável pela geração de 

riqueza e a continuidade financeira, o social analisa o desenvolvimento do associativismo, 

cooperativismo, da construção das interações sociais e a continuidade das famílias no campo e 

o ambiental busca a manutenção e conservação dos recursos naturais. 

O desenvolvimento não será sustentável caso algum dos aspectos não seja 

considerado, sendo que os indicadores de sustentabilidade constituem um importante 

instrumento de avaliação da sustentabilidade. A situação-problema concentrou-se na 

elaboração de indicadores adaptados à realidade do município de Marechal Cândido Rondon 

– PR, em especial, na aplicação com agricultores da Macrozona de Manancial, apurando-se o 

grau de sustentabilidade, permitindo o acompanhamento, avaliação e análise para formação de 

políticas públicas, além da verificação dos pontos positivos e negativos dos indicadores 

propostos. 

O grau de sustentabilidade na Macrozona de Manancial é de 0,718, considerada boa na 

escala proposta. O melhor resultado é apresentado na dimensão social 0,778, considerada 

igualmente boa, com destaque para o saneamento básico, energia elétrica, acesso a 

comunicação e educação, seguido pela dimensão econômica com 0,731 e por fim a ambiental 

com 0,645, com grau médio de sustentabilidade. Nas interações entre as dimensões, a relação 

econômico-social apresentou a melhor média. 

Considerando as limitações da intervenção, a pesquisa é na área de administração, com 

o objetivo de gerar informações/direcionadores para os gestores públicos na análise da 

sustentabilidade de uma determinada região, sendo a principal limitação a profundidade na 

coleta de dados. Essa opção é feita buscando maior uniformidade na aplicação dos 

formulários de coleta de dados, melhor adaptação em outras comunidades e maior 

abrangência na amostra.  

Por fim, a pesquisa contribui no estudo da sustentabilidade rural e suas interações nas 

diferentes dimensões, assim como no melhoramento dos modelos de mensuração. Sugere-se 

ainda a ampliação da pesquisa em outras localidades próximas, permitindo aos gestores 

públicos melhoramentos das politicas públicas. Recomenda-se ainda, a aplicação de outros 

modelos de mensuração da sustentabilidade para a comparabilidade entre os resultados. A 

sustentabilidade nos regimes de parceria também é um tema que merece maior atenção. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS DA PESQU ISA 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS: Indicadores de Sustentabilidade 
 
Local da Coleta: _____________________________________ Nr. Controle 
________________ 
 
Latitude: ________________________ Longitude: _______________________ 
 
Participante do Cultivando Água Boa: 

a) (  ) Sim  b) (  ) Não  c) Outro: ______________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 
 
Sexo:  (   ) Masculino 

(   ) Feminino 
 
Idade: ____ 
 
Nível de escolaridade: 

a) (   ) Nunca estudou 

 
b) (   ) Ensino Fundamental Incompleto 

 
c) (   ) Ensino Fundamental Completo 

 
d) (   ) Ensino Médio Incompleto 

 
e) (   ) Ensino Médio Completo 

 
f) (   ) Ensino Superior 

  Estado civil a) (   ) Solteiro 

 
b) (   ) Casado 

 
c) (   ) Viúvo 
d) (   ) União Estável 

 
e) (   ) Outro 

  Tem filhos (   ) Sim (   ) Não 

 
Quantos? ____ 

  

Os filhos maiores de 18 anos trabalham 
na propriedade: 

a. (   ) Sim 
b. (   ) Não 
c. (   ) Não possui filhos 
d. (  ) Não possui filhos maiores de 18 

anos 
Quantas pessoas moram na 
propriedade: 

______ 

  Quantas pessoas dependem da renda da 
propriedade: 

______ 

  Tamanho da propriedade ______ hectares 
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Agricultura Familiar 
(   ) Sim (   ) Não 
 

Possui Empregados 

a)(    ) Sim 
b)(   ) Não 
c)(   ) Temporários  
d)(   ) Fixos 

  Tempo de Atividade ______ 

Atividade Principal _________________________________________ 

Atividades desenvolvidas a) A – Agricultura 

 
b) PC – Bovinocultura de Corte 

 

c) PL – Bovinocultura Leiteira 
d) SU – Suinocultura 
e) FM – Fumicultura  

 
f) PI – Piscicultura 

 
g) H – Hortifrutigranjeiros 

 
h) AG – Agroindústria Familiar 

 

i) AV – Avicultura 
j) OU – Outros: 

_____________________________ 
 
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

  Indicadores Variáveis 
Peso 

Sim Não 

1 Ambiental Possui esterqueira na propriedade (atividades de pecuária)     

2 Ambiental Possui biodigestores (Se atividades de suínos, aves ou leite)     

3 Ambiental Possui licença ambiental (Se atividades de suínos, aves e peixes)     

4 Ambiental Realiza controle natural de pragas e doenças     

5 Ambiental Faz compostagem (resíduos orgânicos)     

6 Ambiental Já foi notificado em alguma fiscalização ambiental     

7 Ambiental Mantêm área de preservação permanente (Mata ciliar)     

8 Ambiental Possui área de reserva legal     

9 Ambiental A reserva legal é averbada     

10 Ambiental Possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR)     

11 Ambiental Notou o desaparecimento de pássaros e outros animais     

12 Ambiental Percebeu mudanças na vegetação     

13 Ambiental Possui área para destinação dos dejetos da propriedade     

14 Ambiental Faz uso de agrotóxicos     

15 Ambiental 
Realiza a lavagem das embalagens de agrotóxicos de acordo com as exigências 
legais 

    

16 Ambiental 
Utiliza ou fornece EPI (máscaras, luvas, protetores de ouvidos) para familiares ou 
funcionários. 

    

17 Ambiental 
Armazena adequadamente os defensivos e produtos contaminantes conforme 
orientações agronômicas e legislação em vigor 

    

18 Ambiental 
Descarta adequadamente os defensivos e produtos contaminantes conforme 
orientação agronômica e legislação em vigor 

    

19 Ambiental Realiza análise de conservação de solo     

20 Ambiental Utiliza práticas de conservação do solo     
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  Indicadores Variáveis 
Peso 

Sim Não 

21 Ambiental Teve problemas com erosão nos últimos 5 (cinco) anos     

22 Ambiental Utiliza fertilizantes químicos     

23 Ambiental Utiliza adubação orgânica (esterco)     

24 Ambiental Utiliza adubação verde     

25 Ambiental Realiza rotação de culturas     

26 Ambiental Realiza técnica de plantio direto     

27 Ambiental Utiliza consórcio de cultivos     

28 Ambiental Plantio em curvas de nível     

29 Ambiental Utiliza queimadas na propriedade     

30 Ambiental Reutiliza água na limpeza da propriedade     

31 Ambiental A propriedade possui água de qualidade (própria para o consumo nas atividades)     

32 Ambiental 
A disponibilidade da água é abundante (atende a propriedade nos 12 meses do 
ano, inclusive estiagem) 

    

33 Ambiental Há risco de contaminação da água     

34 Ambiental Utiliza-se de irrigação na propriedade     

35 Ambiental Houve algum desmatamento na propriedade nos últimos 5 anos     

36 Ambiental 
Houve incidência de implicações ambientais (seca, granizo, geada) nos últimos 5 
anos 

    

37 Ambiental Realizou Reflorestamento nos últimos 5 anos     

38 Ambiental 
Sua atividade gera algum tipo de impacto ambiental (Ex: consumo excessivo de 
água, energia, combustíveis, erosão, etc) 

    

39 Ambiental 
Há controles para redução do impacto ambiental (Ex: cisternas, painéis solares, 
redução de agrotóxicos, etc) 

    

40 Ambiental Realiza algum tratamento dos resíduos orgânicos na sua residência rural     

41 Ambiental Separa os resíduos recicláveis na sua residência rural     

42 Ambiental Trabalha com agricultura orgânica     

43 Ambiental Possui certificação ambiental (Se trabalha com agricultura orgânica)     

44 Econômico A propriedade apresenta lucratividade em todas as atividades desenvolvidas     

45 Econômico A propriedade apresenta lucratividade geral     

46 Econômico As benfeitorias estão em boas condições     

47 Econômico Houve aumento de produtividade nos últimos anos     

48 Econômico Atividade Agrícola é realizada em propriedade própria, ou seja, não é arrendada.     

49 Econômico É agricultor permanente (está no exercício da atividade nos últimos 5 anos)     

50 Econômico Há controle de custos de suas atividades     

51 Econômico Possui financiamentos de curto prazo ou custeio     

52 Econômico Principal atividade econômica é rural     

53 Econômico Propriedade onde mora é própria     

54 Econômico Os implementos agrícolas estão em boas condições     

55 Econômico Apresenta dificuldades financeiras relacionadas com a atividade rural     

56 Econômico Apresenta dificuldades financeiras pessoais     

57 Econômico Existe garantia da comercialização da sua produção rural     

58 Econômico 
Utiliza tecnologias de redução de custos, mecanizações ou gerações de novas 
receitas na atividade (biodigestor, cisternas, automatização, etc.). 

    

59 Econômico Utiliza maquinário agrícola no desempenho de suas atividades     

60 Econômico Utiliza de apoio financeiro do governo Federal, Estadual ou Municipal.     
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  Indicadores Variáveis 
Peso 

Sim Não 

61 Econômico As estradas estão em condições adequadas para a logística da produção     

62 Social Há assistência do sindicato do município     

63 Social Há assistência técnica da EMATER ou governos Federal, Estadual ou Municipal.     

64 Social 
Participou de treinamentos ou cursos relacionados à atividade rural nos últimos 5 
anos 

    

65 Social É filiada a associação da comunidade     

66 Social As associações são benéficas para as comunidades     

67 Social Participa da escolha dos líderes da associação     

68 Social Participa das reuniões promovidas pela associação     

69 Social Participa de cooperativas     

70 Social 
Participa de eventos ou atividades sociais no município (feiras, clubes, palestras, 
etc.). 

    

71 Social Sempre trabalhou na atividade rural     

72 Social Há condições dos filhos ou da família continuar na atividade rural     

73 Social Sua família tem acesso à educação     

74 Social A casa possui água tratada     

75 Social A casa possui energia elétrica     

76 Social A casa em que reside é de alvenaria ou mista     

77 Social A casa possui água canalizada     

78 Social Faz higienização da caixa da água     

79 Social Possui fossa séptica ou esgoto     

80 Social Considera os serviços de saúde prestados na sua localidade satisfatórios     

81 Social Tem acesso a agentes municipais de saúde na sua localidade     

82 Social Tem acesso à saúde pública básica, inclusive odontologia.     

83 Social Possui plano de Saúde     

84 Social Mão de obra familiar     

85 Social Realiza horas extras na Jornada de Trabalho     

86 Social Possui dias de descanso (finais de semana, feriados).     

87 Social Considera satisfatória sua qualidade de vida no meio rural     

88 Social A família demonstra interesse em dar continuidade nas atividades rurais     

89 Social Os pais do entrevistado eram agricultores     

90 Social Tem acesso à lazer (clubes, reuniões, encontros, festas, cinema, etc.)     

91 Social Tem acesso a sistema de comunicação (TV, rádio, telefone, internet).     

92 Social Tem acesso a sistema de transporte público     

93 Social Possui conflitos familiares, com vizinhos ou outros.     

94 Social Auxilia instituições de caridade     
 
Outros comentários e sugestões: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – INDICADORES E PESOS DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 
 

  Indicadores Variáveis 
Peso 

Sim Não 

1 Ambiental Possui esterqueira na propriedade (atividades de pecuária) 1 0 

2 Ambiental Possui biodigestores (Se atividades de suínos, aves ou leite) 1 0 

3 Ambiental Possui licença ambiental (Se atividades de suínos, aves e peixes) 1 0 

4 Ambiental Realiza controle natural de pragas e doenças 1 0 

5 Ambiental Faz compostagem (resíduos orgânicos) 1 0 

6 Ambiental Já foi notificado em alguma fiscalização ambiental 0 1 

7 Ambiental Mantêm área de preservação permanente (Mata ciliar) 1 0 

8 Ambiental Possui área de reserva legal 1 0 

9 Ambiental A reserva legal é averbada 1 0 

10 Ambiental Possui o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 1 0 

11 Ambiental Notou o desaparecimento de pássaros e outros animais 0 1 

12 Ambiental Percebeu mudanças na vegetação 0 1 

13 Ambiental Possui área para destinação dos dejetos da propriedade 1 0 

14 Ambiental Faz uso de agrotóxicos 0 1 

15 Ambiental 
Realiza a lavagem das embalagens de agrotóxicos de acordo com as exigências 
legais 

1 0 

16 Ambiental 
Utiliza ou fornece EPI (máscaras, luvas, protetores de ouvidos) para familiares ou 
funcionários. 

1 0 

17 Ambiental 
Armazena adequadamente os defensivos e produtos contaminantes conforme 
orientações agronômicas e legislação em vigor 

1 0 

18 Ambiental 
Descarta adequadamente os defensivos e produtos contaminantes conforme 
orientação agronômica e legislação em vigor 

1 0 

19 Ambiental Realiza análise de conservação de solo 1 0 

20 Ambiental Utiliza práticas de conservação do solo 1 0 

21 Ambiental Teve problemas com erosão nos últimos 5 (cinco) anos 0 1 

22 Ambiental Utiliza fertilizantes químicos 0 1 

23 Ambiental Utiliza adubação orgânica (esterco) 1 0 

24 Ambiental Utiliza adubação verde 1 0 

25 Ambiental Realiza rotação de culturas 1 0 

26 Ambiental Realiza técnica de plantio direto 1 0 

27 Ambiental Utiliza consórcio de cultivos 1 0 

28 Ambiental Plantio em curvas de nível 1 0 

29 Ambiental Utiliza queimadas na propriedade 0 1 

30 Ambiental Reutiliza água na limpeza da propriedade 1 0 

31 Ambiental A propriedade possui água de qualidade (própria para o consumo nas atividades) 1 0 

32 Ambiental 
A disponibilidade da água é abundante (atende a propriedade nos 12 meses do ano, 
inclusive estiagem) 

1 0 

33 Ambiental Há risco de contaminação da água 0 1 

34 Ambiental Utiliza-se de irrigação na propriedade 1 0 

35 Ambiental Houve algum desmatamento na propriedade nos últimos 5 anos 0 1 

36 Ambiental 
Houve incidência de implicações ambientais (seca, granizo, geada) nos últimos 5 
anos 

0 1 

37 Ambiental Realizou Reflorestamento nos últimos 5 anos 1 0 

38 Ambiental 
Sua atividade gera algum tipo de impacto ambiental (Ex: consumo excessivo de 
água, energia, combustíveis, erosão, etc) 

0 1 
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  Indicadores Variáveis 
Peso 

Sim Não 

39 Ambiental 
Há controles para redução do impacto ambiental (Ex: cisternas, painéis solares, 
redução de agrotóxicos, etc) 

1 0 

40 Ambiental Realiza algum tratamento dos resíduos orgânicos na sua residência rural 1 0 

41 Ambiental Separa os resíduos recicláveis na sua residência rural 1 0 

42 Ambiental Trabalha com agricultura orgânica 1 0 

43 Ambiental Possui certificação ambiental (Se trabalha com agricultura orgânica) 1 0 

44 Econômico A propriedade apresenta lucratividade em todas as atividades desenvolvidas 1 0 

45 Econômico A propriedade apresenta lucratividade geral 1 0 

46 Econômico As benfeitorias estão em boas condições 1 0 

47 Econômico Houve aumento de produtividade nos últimos anos 1 0 

48 Econômico Atividade Agrícola é realizada em propriedade própria, ou seja, não é arrendada. 1 0 

49 Econômico É agricultor permanente (está no exercício da atividade nos últimos 5 anos) 1 0 

50 Econômico Há controle de custos de suas atividades 1 0 

51 Econômico Possui financiamentos de curto prazo ou custeio 0 1 

52 Econômico Principal atividade econômica é rural 1 0 

53 Econômico Propriedade onde mora é própria 1 0 

54 Econômico Os implementos agrícolas estão em boas condições 1 0 

55 Econômico Apresenta dificuldades financeiras relacionadas com a atividade rural 0 1 

56 Econômico Apresenta dificuldades financeiras pessoais 0 1 

57 Econômico Existe garantia da comercialização da sua produção rural 1 0 

58 Econômico 
Utiliza tecnologias de redução de custos, mecanizações ou gerações de novas 
receitas na atividade (biodigestor, cisternas, automatização, etc.). 

1 0 

59 Econômico Utiliza maquinário agrícola no desempenho de suas atividades 1 0 

60 Econômico Utiliza de apoio financeiro do governo Federal, Estadual ou Municipal. 1 0 

61 Econômico As estradas estão em condições adequadas para a logística da produção 1 0 

62 Social Há assistência do sindicato do município 1 0 

63 Social Há assistência técnica da EMATER ou governos Federal, Estadual ou Municipal. 1 0 

64 Social 
Participou de treinamentos ou cursos relacionados à atividade rural nos últimos 5 
anos 

1 0 

65 Social É filiada a associação da comunidade 1 0 

66 Social As associações são benéficas para as comunidades 1 0 

67 Social Participa da escolha dos líderes da associação 1 0 

68 Social Participa das reuniões promovidas pela associação 1 0 

69 Social Participa de cooperativas 1 0 

70 Social 
Participa de eventos ou atividades sociais no município (feiras, clubes, palestras, 
etc.). 

1 0 

71 Social Sempre trabalhou na atividade rural 1 0 

72 Social Há condições dos filhos ou da família continuar na atividade rural 1 0 

73 Social Sua família tem acesso à educação 1 0 

74 Social A casa possui água tratada 1 0 

75 Social A casa possui energia elétrica 1 0 

76 Social A casa em que reside é de alvenaria ou mista 1 0 

77 Social A casa possui água canalizada 1 0 

78 Social Faz higienização da caixa da água 1 0 

79 Social Possui fossa séptica ou esgoto 1 0 

80 Social Considera os serviços de saúde prestados na sua localidade satisfatórios 1 0 

81 Social Tem acesso a agentes municipais de saúde na sua localidade 1 0 
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  Indicadores Variáveis 
Peso 

Sim Não 

82 Social Tem acesso à saúde pública básica, inclusive odontologia. 1 0 

83 Social Possui plano de Saúde 1 0 

84 Social Mão de obra familiar 1 0 

85 Social Realiza horas extras na Jornada de Trabalho 0 1 

86 Social Possui dias de descanso (finais de semana, feriados). 1 0 

87 Social Considera satisfatória sua qualidade de vida no meio rural 1 0 

88 Social A família demonstra interesse em dar continuidade nas atividades rurais 1 0 

89 Social Os pais do entrevistado eram agricultores 1 0 

90 Social Tem acesso à lazer (clubes, reuniões, encontros, festas, cinema, etc.) 1 0 

91 Social Tem acesso a sistema de comunicação (TV, rádio, telefone, internet). 1 0 

92 Social Tem acesso a sistema de transporte público 1 0 

93 Social Possui conflitos familiares, com vizinhos ou outros. 0 1 

94 Social Auxilia instituições de caridade 1 0 
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ANEXO A – PLANO DIRETOR – PROPOSTA DE MACROZONEAMEN TO 
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ANEXO B – PERFIL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO R ONDON 
MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

TERRITÓRIO E PREFEITO(A) 

 

  
 

  
Microrregião Geográfica MRG de Toledo   
Desmembrado de Foz do Iguaçu e Toledo   
Data de Instalação 02/12/1961   
Data de Comemoração (Aniversário) 25 de Julho   
Altitude da sede (IBGE) (m) 410   
Distância à Capital (SETR) (km) 584,52   
Prefeito (a) (TRE-PR) Moacir Luiz Froehlich   

ÁREA TERRITORIAL E 
DEMOGRÁFICA FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 

Área Territorial (ITCG) (km2) ITCG 2014 748,281 199.880,20 

Densidade Demográfica (hab/km2) IPARDES 2014 67,22 55,44 
Grau de Urbanização (%) IBGE 2010 83,61 85,33 
População - Estimada (habitantes) IBGE 2014 50.299 11.081.692 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E 
RENDA FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M PNUD/IPEA/FJP 2010 0,774 0,749 
Índice de Gini da Renda Domiciliar Per 
Capita IBGE 2010 0,5416 0,5416 

EDUCAÇÃO FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais 
(%) IBGE 2010 3,84 6,28 

SAÚDE FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 
Taxa de Fecundidade (filhos/mulher) PNUD/IPEA/FJP 2010 1,6 1,86 
Taxa Bruta de Natalidade (mil habitantes) IBGE/SESA-PR 2013 12,86 14,15 

Taxa de Mortalidade Geral (mil habitantes) (P) 
Datasus/SESA-

PR 2012 6,23 6,47 
Taxa de Mortalidade Infantil (mil nascidos 
vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 2012 10,62 11,67 

Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos 
(mil nascidos vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 2012 14,16 13,49 

Taxa de Motalidade Materna (100 mil 
nascidos vivos) (P) 

Datasus/SESA-
PR 2012 - 38,33 

DOMICÍLIOS E SANEAMENTO FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 
Número de Domicílios IBGE 2010 17.387 3.755.090 
Número de Domicílios Particulares 
Permanentes IBGE 2010 15.744 3.298.297 
Abastecimento de Água (unidades 
atendidas (1)) SAAE 2014 19.981 3.583.496 

Consumo de Água - Volume Faturado (m3) SAAE 2014 4.169.445 584.159.637 

Consumo de Água - Volume Medido (m3) SAAE 2014 

 

3.741.013
 

491.780.723 
Atendimento de Esgoto (unidades 
atendidas (1)) SAAE 2014 1.705 2.364.096 
ENERGIA ELÉTRICA FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 
Consumo de Energia Elétrica (Mwh) COPEL 2013 181.542 28.118.471 
Consumidores de Energia Elétrica (número) COPEL 2013 21.327 4.308.588 

TRABALHO FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 
Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2013 1.972 306.920 
Número de Empregos - RAIS MTE 2013 14.908 3.121.384 
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População em Idade Ativa (PIA) (pessoas) IBGE 2010 40.941 8.962.587 
População Economicamente Ativa (PEA) 
(pessoas) IBGE 2010 27.560 5.587.968 
População Ocupada (PO) (pessoas) IBGE 2010 26.594 5.307.831 
Taxa de Atividade de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 67,17 62,35 
Taxa de Ocupação de 10 anos ou mais (%) IBGE 2010 96,49 94,99 

AGROPECUÁRIA FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária (R$ 1,00) DERAL 

 

2013 
 

815.186.322,17 69.045.867.347,47 
Bovinos (cabeças) IBGE 2013 50.280 9.395.313 

Equinos (cabeças) IBGE 2013 

 

250
 

312.626 
Galináceos (cabeças) IBGE 2013 2.750.000 275.822.799 
Ovinos (cabeças) IBGE 2013 2.592 640.681 
Suínos (cabeças) IBGE 2013 202.210 5.322.607 
Soja (toneladas) IBGE 2013 91.255 15.937.620 
Milho (toneladas) IBGE 2013 178.940 17.342.302 
Mandioca (toneladas) IBGE 2013 120.000 3.759.705 

FINANÇAS PÚBLICAS FONTE 
 

DATA  
 

MUNICÍPIO ESTADO 
Receitas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2013 113.390.551,93 24.439.227.703,78 
Despesas Municipais (R$ 1,00) Prefeitura 2013 106.703.578,20 23.282.881.495,27 
ICMS (100%) por Município de Origem do 
Contribuinte (R$ 1,00) SEFA-PR 2014 18.356.656,06 22.521.523.212,12 
ICMS Ecológico - Repasse (R$ 1,00) SEFA-PR 2013 - 209.429.452,18 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
(R$ 1,00) MF/STN 2014 19.681.566,54 4.336.170.922,00 

PRODUTO E RENDA FONTE DATA  MUNICÍPIO ESTADO 

PIB Per Capita (R$ 1,00) IBGE/Ipardes 2012 
 

25.461
 

24.195 
Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços 
Básicos (R$ 1.000,00) IBGE/Ipardes 2012 1.105.087 216.776.696 
VAB a Preços Básicos - Agropecuária (R$ 
1.000,00) IBGE/Ipardes 2012 139.215 19.993.292 

VAB a Preços Básicos - Indústria (R$ 
1.000,00) IBGE/Ipardes 2012 

 

308.009
 

53.186.260 
VAB a Preços Básicos - Serviços (R$ 
1.000,00) IBGE/Ipardes 2012 657.863 143.597.130 
Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 1.287.960.481 222.013.884.242 
VAF - Produção Primária (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 529.456.696 41.984.935.887 

VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 

 

2013 
 

398.556.438 98.085.035.195 
VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 359.461.332 81.590.428.308 
VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P) SEFA-PR 2013 486.015 353.484.852 
Fonte: IPARDES (2012). (1) Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, 
etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do 
IBGE, CIDE, SANEPAR). Legenda: (P) Dado preliminar. (-) Dado não existe. (...) Dado não disponível. 
(http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=194&btOk=ok). 


