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Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É 
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Augusto Cury 
 

Nota: Trecho adaptado do livro "Dez leis para ser feliz", de Augusto Cury. 
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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi identificar o grau de desenvolvimento rural da população dos 

municípios do oeste paranaense, avaliando quatro aspectos: população, bem-estar social, 

desempenho econômico e meio ambiente, com base nos indicadores propostos por Kageyama 

(2004), e identificar a percepção ambiental e comportamento de consumo dos agricultores 

familiares do município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, com base no 

modelo VAPERCOM, de Brandalise (2008). Para o alcance do objetivo,  realizou-se uma 

pesquisa exploratória, tendo como procedimentos a pesquisa bibliográfica para o 

levantamento dos dados secundários. Os dados primários foram obtidos por meio de 

adaptações dos modelos de Kageyama e de Brandalise, com uma abordagem ao problema a 

partir de métodos mistos. Justifica-se o presente estudo pelo fato de que os já realizados sobre 

a temática não trataram da região oeste paranaense e, há uma lacuna existente no que tange à 

avaliação da variável ambiental e sobre este aspecto, realizou-se  uma pesquisa aplicada com 

os agricultores familiares do município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná, 

pretendendo contribuir com a comunidade acadêmica e para o poder público, fornecendo 

informações que pudessem auxiliar na formulação de políticas públicas, bem como na 

avaliação das metas do desenvolvimento rural. Como resultado, dos 50 municípios do oeste 

paranaense, 13 possuem um IDR Alto, 12 municípios um IDR Médio I, outros 12 com IDR 

Médio II e, finalmente, 13 municípios com IDR Baixo. O grau de percepção e o 

comportamento de consumo dos agricultores familiares do município de Marechal Cândido 

Rondon, estado do Paraná demonstra uma preocupação ambiental em todas as etapas do ciclo 

de vida do produto. Considerou-se que o modelo proposto nesta dissertação, preencheu a 

lacuna existente no estudo de Kageyama (2004), método adaptado para este estudo, assim 

como no modelo VAPERCOM, de Brandalise (2008), resultando em uma evolução de ambos 

os métodos. O instrumento de pesquisa criado para esta finalidade, atende a estes critérios, 

pois avalia de forma mais minuciosa cada etapa do ciclo de vida do produto, ou seja, desde a 

sua produção até o seu descarte. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Agricultura Familiar. Variável Ambiental. 

Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study was to identify the degree of rural development of the population of 

municipalities in the west of Paraná, evaluating four aspects: population, social welfare, 

economic performance and environment, based on the indicators proposed by Kageyama 

(2004) and to identify the environmental awareness and consumption behavior of family 

farmers in the municipality of Marechal Cândido Rondon, state of Paraná, with the 

methodology VAPERCOM of Brandalise (2008). To reach the purpose, it was held an 

exploratory research, having as procedures the literature research for the secondary data 

collection. The primary data were obtained through adjustments of the model from Kageyama 

and Brandalise, with an approach to the problem by mixed methods. This study is justified by 

the fact that those already made on the subject don’t dealt with the paranaense west region 

and there is a gap regarding the assessment of the environmental variable and on this, it was 

conducted an applied research with family farmers the city of Marechal Cândido Rondon, 

state of Paraná, intending to contribute to the academic community and the public sector, 

providing information that could help in the formulation of public policies and the evaluation 

of the goals of rural development. As a result, the 50 municipalities of the paranaense west, 13 

have an high IDR, 12 municipalities a Medium IDR I, another 12 with Medium IDR II and 

finally, 13 municipalities with Low IDR. The degree of perception and behavior of 

consumption of family farmers in the municipality of Marechal Cândido Rondon, state of 

Paraná demonstrates an environmental concern at all stages of the product life cycle. It is 

considered that the methodology proposed at this study, fills the gap of Kageyama’s study 

(2004), wherein, this method was adapted, as well as at VAPERCOM’s model, from 

Brandalise (2008), consisting of an evolution from both methods. The research instrument 

created for this purpose, meets these criteria, it assesses in greater detail each step of the 

product life cycle, that is, from production to disposal. 

 

Keywords: Rural Development. Family Farming. Environmental Variable. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O Brasil ocupa a sétima posição na economia mundial, com um Produto Interno Bruto 

[PIB], de US$ 2,4 trilhões, o que representa aproximadamente 50% da economia da América 

Latina, fazendo este se destacar também no próprio continente. Além disso, de acordo com a 

Rede Nacional de Informações sobre o Investimento [RENAI] (2015), possui um amplo 

mercado consumidor, composto por 201 milhões de pessoas. Esse fator o favorece em termos 

de necessidade de consumo, tendo que produzir em escala suficiente para suprir a grande 

demanda por produtos e serviços dos diversos setores, além de deter uma grande massa de 

trabalhadores para atuarem em diversas atividades, inclusive aquelas voltadas ao agronegócio. 

 A RENAI (2015) ainda apresenta que o Brasil, entre os anos de 2003 a 2012, 

apresentou um crescimento real do PIB de 41%; um crescimento real de 65% dos salários 

pagos aos trabalhadores e um aumento de 119% das vendas domésticas do varejo, o que 

marcou um período de consolidação econômica e inclusão social. No que tange ao acesso a 

outros mercados, a localização geográfica do Brasil é favorecida por estar na parte centro-

leste da América do Sul, onde faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, 

permitindo que as empresas acessem com facilidade os mercados latino-americanos e, pela 

grande área costeira ao oceano Atlântico, facilita o acesso aos mercados africanos. 

 Uma das vantagens competitivas brasileiras é a potência agrícola existente, o que vem 

de encontro ao que Porter (2004) afirma quando cita que se é competitivo, quando se tem um 

desempenho acima da média dos concorrentes, o que é reforçado ainda pelos dados 

econômicos já apresentados e também pelo PIB da agropecuária brasileira, que no início de 

2015, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada [CEPEA] (2015) era 

(em bilhões) de R$ 1.209,11, apresentando um aumento de 54,06% se comparado a 1994, 

quando era de (em bilhões) R$ 784,78. 

 Neste contexto, há alguns produtos que se destacaram tanto na produção quanto em 

volume físico e financeiro nas exportações. Conforme o Sistema de Estatísticas de Comércio 

Exterior do Agronegócio Brasileiro [AGROSTAT] (2015), o Brasil, em 2014, exportou em 

peso, 140.883 trilhões de quilos de produtos agropecuários, o que representou em termos 

financeiros US$ 96.747 trilhões, em que o complexo soja liderou o ranking, com US$ 31.403 

trilhões, seguido pelas carnes com US$ 17.429 trilhões e pelo complexo sucroalcooleiro, que 

representou US$ 10.366 trilhões. 

 Esta produção agropecuária expressiva é possível em função de vários aspectos, tais 

como uso de tecnologias, clima favorável e abundância em terras. O aumento contínuo da 
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quantidade de estabelecimentos rurais no país, bem como do aumento da utilização das terras 

nas mais diversas atividades produtivas são elementos favoráveis ao agronegócio brasileiro. 

Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA] (2015), através de 

um confronto entre os dados estruturais dos Censos Agropecuários realizados entre os anos de 

1970 a 2006, pode-se observar que no primeiro período confrontado (1970) havia 4.924.019 

estabelecimentos, com área total de 294.145.466 hectares e, no último Censo Agropecuário 

2006 avaliado (IBGE, 2015b), eram 5.204.130 estabelecimentos com 354.865.534 hectares de 

área.  

 Não se pode deixar de reconhecer que o acesso ao crédito rural também impulsionou o 

agronegócio. Conforme o MAPA (2015), no ano safra de 1999/2000, foram aplicados R$ 

11.857 bilhões em recursos para o financiamento rural, enquanto que no ano safra de 

2014/2015, foram investidos R$ 121.019,3 bilhões, representando um aumento de 920,65% 

entre os períodos analisados. Do montante aplicado neste último período analisado, 85,33% 

destinou-se à agricultura empresarial e 14,67% para a agricultura familiar. 

 Em termos de pessoal ocupado em estabelecimentos agrícolas, conforme o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2015b), no Censo Agropecuário de 2006, 

haviam em 31/12/2006, entre produtores, seus familiares que trabalhavam no estabelecimento 

rural e empregados temporários e permanentes, 16.567.544 pessoas ocupadas, o que 

correspondeu a 18,9% das pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas no país (87.628.961 

pessoas).  

 Em estabelecimentos com área inferior a 200 hectares, há uma intensidade muito 

maior de mão de obra que em outros grupos de tamanhos. Um aspecto oportuno, é que, 

conforme este Censo, os pequenos estabelecimentos rurais utilizam 12,6 vezes mais 

trabalhadores por hectare do que os médios (com área entre 200 e inferior a 2.000 hectares) e 

45,6 vezes mais que os grandes estabelecimentos (com área superior a 2.000 hectares). Por 

outro lado, os pequenos estabelecimentos detinham apenas 30,31% das terras e responderam 

por 84,36% das pessoas ocupadas em 31/12/2006. 

 Neste contexto, pode-se verificar a importância e relevância das pequenas 

propriedades no que tange ao aspecto social que cumprem, ou seja, a maior parte da mão de 

obra empregada na agricultura é oriunda destes pequenos estabelecimentos, bem como uma 

considerável parcela de produtos destinados à alimentação humana, que são produzidos nas 

pequenas propriedades com estas características. 

 Em geral, nas pequenas propriedades desenvolve-se a agricultura familiar, que 

consiste no segmento no qual a família é quem decide e age, bem como alcança seus objetivos 
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através da organização dos esforços dos entes da família (Carneiro, 2008; Lamarche, 1994). 

Quanto à produção de alimentos, Carvalho e Teixeira (2004) colaboram com a ideia de que 

este setor tem participação elevada na produção de alimentos destinados à alimentação 

humana, ao permitir uma grande produtividade da terra. Kageyama (2008) corrobora ao citar 

que a presença da agricultura familiar no território rural favorece o seu desenvolvimento, 

quando oportuniza a diversificação agrícola em oposição às monoculturas e economias de 

escala, o que se contrapõe ao modelo de modernização agrícola, bem como ao diminuir a 

concentração fundiária, que permite que mais pessoas tenham acesso a pequenas propriedades 

rurais. 

 Para Abramovay (2007), a agricultura familiar é mais do que uma categoria social ou 

uma realidade econômica, mas um valor existente em um país cuja história foi marcada pela 

forma mais radical de separação entre o trabalho e a propriedade: a escravidão. 

 Na região Sul do Brasil, conforme Hoffmann e Ney (2010) há a predominância da 

pequena propriedade familiar, o que distingue a mesma das demais regiões do país, pelo fato 

de haver uma menor disparidade na distribuição das terras, sendo este aspecto um resultado 

do seu processo de colonização, marcado pela expansão da pequena propriedade. 

 O Paraná é um dos três estados da região Sul do Brasil que, a partir do processo de 

colonização, formou-se com descendentes de várias etnias: poloneses, italianos, alemães, 

ucranianos, holandeses, espanhóis, japoneses e portugueses e, por imigrantes precedentes em 

sua maioria dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. 

Possui 399 municípios, com uma população, em 2010, de 10.444.526 habitantes, segundo 

informações do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social [IPARDES] 

(2015a). 

 A economia do Paraná é a quinta maior do país, respondendo por 5,60% do PIB 

nacional, registrando uma renda anual per capita de R$ 24,2 mil em 2012, acima do valor de 

R$ 22,6 mil anual referente ao Brasil. Adicionalmente, é o maior produtor nacional de grãos, 

com uma pauta agrícola diversificada, a partir da adoção de técnicas avançadas de agronomia, 

com destaque para a cana de açúcar, milho, soja, mandioca e trigo. Na pecuária, destaca-se a 

avicultura, com 29,2% do total de abates do país. Na produção de bovinos e suínos, a 

participação atinge 4,2% e 19,1%, respectivamente. Há um paralelo avanço em outras 

atividades, como a produção de frutas (IPARDES, 2015a). 

 A região oeste do Paraná é composta por 50 municípios, conforme o IBGE (2015c). 

Possui 1.219.558 habitantes, com um PIB oriundo da agropecuária de R$ 14,88 trilhões, 

contra R$ 69,04 trilhões do estado em um todo, o que corresponde a 21,55% da riqueza 
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gerada por estas atividades no estado. O PIB per capita anual da região é de R$ 23.820,00, 

contra R$ 24.195,00 anual a nível estadual (IPARDES, 2015b). Já a população residente nas 

áreas rurais do oeste paranaense é de 147.234 habitantes (IBGE, 2015b), representando 12,7% 

do total do estado. 

 “As referências agrárias são elementos culturais que marcaram o cotidiano dos 

diferentes grupos sociais que construíram a trajetória histórica regional” (Schallenberger, 

2007, p.7).  Esta trajetória trouxe o progresso e prosperidade ao povo aqui residente.  

 Sob esse enfoque, espera-se que no oeste paranaense a prosperidade tenha ocorrido, 

observando aspectos citados por Jackson (2013), ao tratar da prosperidade sob um ponto de 

vista diferente, ou seja, a partir do tripé da sustentabilidade. A prosperidade, é “aquela em que 

seja possível fazer com que os seres humanos cresçam, que se atinja maior coesão social, que 

se encontre níveis mais altos de bem-estar e ainda se reduza o impacto material sobre o 

ambiente” (Jackson, 2013, p. 49). 

 Neste contexto, Brandalise (2012) cita que o Estado precisa utilizar sua capacidade 

reguladora, buscando, a partir de políticas públicas, voltar-se ao desenvolvimento econômico 

mais duradouro, socialmente amplo e ecologicamente equilibrado. Sob a ótica da 

sustentabilidade, tendo como pano de fundo a região oeste do Paraná, com especial atenção ao 

município de Marechal Cândido Rondon, é que se constrói esta dissertação, que espera 

contribuir para o desenvolvimento regional a partir dos seus resultados obtidos por meio das 

diversas análises a serem realizadas, bem como a partir da interpretação de diferentes pontos 

de vista dos entes sociais pertencentes a este contexto. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

O estudo de indicadores territoriais foi proposto inicialmente pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OCDE] (1996), através do relatório ‘Territorial 

indicators of employment: focusing on rural development’, sendo que os trabalhos pela OCDE 

envolvendo estatísticas e indicadores rurais visam auxiliar os governos a buscar a 

prosperidade, lutando contra a pobreza, através do desenvolvimento econômico e estabilidade 

financeira dos países, levando em conta, em seus trabalhos, as implicações ambientais do 

desenvolvimento econômico e social. Considerou-se possível adaptar o modelo de cálculo de 

IDR’s, inserindo a variável ambiental, além de outros três indicadores parciais. 
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Kageyama (2004), em seu trabalho ‘Desenvolvimento rural: conceito e medida’ 

construiu indicadores de desenvolvimento, envolvendo quatro aspectos - população, bem-

estar social, desempenho econômico e meio ambiente, para o estado de São Paulo, sendo a 

sua metodologia eleita como modelo para este estudo. 

Nos territórios do Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local 

[CONSAD], Martins (2011), em seu trabalho ‘Indicadores de desenvolvimento rural para os 

territórios do CONSAD de Mato Grosso do Sul’, também utilizou-se do modelo proposto por 

Kageyama (2004), assim como Silva (2006) em ‘Distribuição de crédito para a agricultura 

familiar: um estudo do PRONAF a partir de um indicador de desenvolvimento rural’ e, ainda, 

Melo (2005) no trabalho intitulado ‘Análise do desenvolvimento rural na região do Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba: caracterização dos municípios com base em indicadores 

populacionais, econômicos, ambientais e de bem-estar social’. 

Diante disso, questionou-se: qual o grau de desenvolvimento rural da população rural 

do oeste paranaense, composta por 147.234 habitantes residentes nas áreas rurais dos 50 

municípios da região e, qual a percepção ambiental e o comportamento de consumo dos 

agricultores familiares do município de Marechal Cândido Rondon - PR? 

Desta forma, o trabalho propôs um exemplo de medida de desenvolvimento rural, em 

forma de indicador, para os municípios do oeste paranaense, através de quatro aspectos: 

população, bem-estar social, desempenho econômico e proteção ao meio ambiente, bem como 

uma análise da variável ambiental aplicada ao município de Marechal Cândido Rondon - PR. 

  

1.1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

É possível, a partir da adaptação das metodologias de cálculo de IDR’s de Kageyama 

(2004) juntamente com o modelo VAPERCOM, de Brandalise (2008), identificar o grau de 

desenvolvimento rural da população residente nas áreas rurais dos 50 municípios do oeste 

paranaense bem como a percepção ambiental e comportamento de consumo dos agricultores 

familiares do município de Marechal Cândido Rondon - PR? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GERAL 

 

Propor um modelo para identificar o grau de desenvolvimento rural bem como a 

percepção ambiental e comportamento de consumo da população residente em áreas rurais, 

dos municípios do oeste paranaense. 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

 

- Realizar um diagnóstico do perfil social e econômico da população rural dos 

municípios do oeste paranaense; 

- Estimar o grau de desenvolvimento rural da população da pesquisa, a partir de quatro 

aspectos: população, bem-estar social, desempenho econômico e meio ambiente; 

- Identificar a percepção ambiental e o comportamento de consumo agricultores 

familiares do município de Marechal Cândido Rondon – PR, a partir de uma adaptação do 

modelo VAPERCOM, de Brandalise (2008), analisando se esta preenche a lacuna existente 

do modelo de Kageyama (2004) quanto à avaliação do Indicador de Meio Ambiente (IMA); 

- Comparar os resultados obtidos a partir da aplicação do instrumento de pesquisa, 

com os resultados obtidos a partir do uso de dados de fontes secundárias, para avaliar se, 

através da adaptação dos modelos, é possível apurar o grau dos IDR’s, considerando a 

variável ambiental, de forma mais abrangente; 

- Apresentar sugestões de melhoria, no que tange às políticas públicas, especialmente 

no município de Marechal Cândido Rondon – PR, como também aos demais municípios do 

oeste paranaense. 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

Ao considerar-se o desenvolvimento das regiões do país e, especialmente dos 

municípios que compõem o oeste paranaense, a existência de mecanismos que auxiliem no 

planejamento das políticas públicas, bem como estatísticas que permitam um 
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acompanhamento das metas em relação ao desenvolvimento rural, contribuem para a 

justificativa deste estudo e consiste na contribuição da produção técnica. 

Ainda, ao considerar os trabalhos relatados sobre a temática, nenhum destes foi 

realizado especificamente para a região do oeste paranaense, tampouco para o município de 

Marechal Cândido Rondon, o que torna este estudo extremamente relevante por contribuir 

para a comunidade acadêmica e para o poder público, fornecendo informações que podem 

auxiliar na formulação das políticas públicas, bem como na avaliação das metas do 

desenvolvimento rural. 

Não obstante, Kageyama (2004, p. 396) citou que para o cômputo dos índices 

propostos em sua metodologia, há uma enorme dificuldade no que tange à variável ambiental 

“devido à falta de informações sobre qualidade do meio ambiente no meio rural”. Para 

preencher esta lacuna, propõe-se uma adaptação à metodologia para avaliar, de forma mais 

precisa, a variável ambiental ou índice de meio ambiente. Desta forma, estruturou-se um 

instrumento de pesquisa adaptado da metodologia VAPERCOM, de Brandalise (2008), o qual 

foi aplicado a um dos municípios da população de estudo – Marechal Cândido Rondon – PR, 

o qual é a cidade natal e onde vive o autor do estudo, que desejou contribuir com o 

desenvolvimento de sua cidade. 

Neste estudo, discutiu-se o desenvolvimento rural levando-se em consideração os 

aspectos - população, bem-estar social, desempenho econômico e meio ambiente, ou seja, 

trata-se do desenvolvimento rural associado às possibilidades de desenvolvimento econômico, 

social e ambiental. Assim, dentre as concepções de desenvolvimento, a definição que se 

pretende adotar é a estabelecida por Oliveira (2002, p.4), o qual afirmou que 

 

o desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e 

transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social. 

Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – incrementos positivos no produto e na 

renda – transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, 

tais como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras. 

 

Há uma complexidade e uma multidimensionalidade quando se trata de 

desenvolvimento, principalmente quanto a fatores geográficos, aspectos ligados às formas de 

ocupação do território, bem como da evolução histórica. Ao se desagregar, em termos 
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espaciais, a análise de uma mesorregião, tornam-se mais eloquentes os resultados e permite-se 

uma interpretação mais precisa, baseada no conhecimento da realidade local (Kageyama, 

2008). 

A globalização e regionalização consistem em processos recorrentes nas sociedades 

contemporâneas, nas quais inclui-se o cenário rural. Estes processos não são dicotômicos, mas 

articulados, em que a diversidade de lugares, de regiões, paisagens, dinâmicas dos territórios, 

associados às demandas sociais, geram uma realidade fragmentada, que pode ocorrer sob 

inúmeras articulações, que encontram-se pulverizadas por particularismos e singularidades, 

mas conectadas com o contexto social mais amplo (Froehlich, 2012). 

É neste sentido que a região oeste paranaense foi escolhida para a análise, por 

considerar o fato de deter uma importante participação na geração de riquezas a nível estadual 

e por concentrar uma grande população residente no meio rural e, adicionalmente, um grande 

número de agricultores familiares e de pequenas propriedades. 

 É em regiões onde permeia a agricultura familiar que a importância da manutenção 

dos membros de uma família no campo torna-se latente, pois para estas, o sustento é provido 

da terra explorada e esta classe social tem um elevado grau de importância quando se trata da 

produção de alimentos servidos à mesa, bem como são corresponsáveis pelo desenvolvimento 

econômico e social do município onde se encontram. 

A versão de Martins (2011, p. 113) também corroborou com a justificativa do tema, 

pois 

 

existe uma forte demanda de estatísticas e indicadores para o acompanhamento das metas 

de desenvolvimento rural. Os indicadores são utilizados para suprir, mensurar ou 

operacionalizar um conceito abstrato, de importância teórica, além de permitir a 

comparação entre localidades diferentes em diversos períodos, dentro ou fora de um 

mesmo município. 

 
Ao se responder o problema desta pesquisa, neste contexto social, esperou-se 

contribuir, adicionalmente, em outros estudos de outras realidades rurais, que, ao serem 

comparadas, podem propiciar uma oportunidade para a troca de experiências, em contextos 

mais dicotômicos ou mais heterogêneos, mas que, a partir da participação dos pesquisadores 
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junto à população, pode permitir análises diferentes e opiniões que permitam o 

desenvolvimento destes outros cenários rurais. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Visando alcançar os objetivos propostos nesta dissertação, o presente estudo estará 

dividido em sete capítulos, incluindo esta introdução, que contempla o Capítulo 1 e apresenta 

o contexto do tema proposto, o problema e a questão de pesquisa, bem como o objetivo – 

geral e específicos, as justificaticas para o estudo e a contribuição dos indicadores para as 

políticas públicas. 

 O Capítulo 2, apresenta as referências teóricas e práticas que sustentaram a formulação 

do problema da pesquisa e os demais aspectos a ele ligados, sendo abordados os seguintes 

tópicos: ruralidades, desenvolvimento rural, histórico e evolução do agronegócio brasileiro, 

agricultura familiar, o processo de modernização da agricultura brasileira, práticas 

administrativas nas pequenas propriedades rurais, a questão ambiental e, não menos 

importante, as experiências similares no Brasil e no mundo. 

 O delineamento da pesquisa está inserido no Capítulo 3 e no Capítulo 4, os 

mecanismos adotados para responder à questão-problema, os modelos utilizados e os 

procedimentos para as coletas de dados, bem como aqueles necessários para a análise. 

Adicionalmente, o capítulo contempla as competências profissionais empregadas na solução 

do problema e as limitações dos métodos e técnicas de pesquisa utilizados no presente estudo. 

 O contexto da situação-problema está evidenciado no Capítulo 5, que abordou os 

municípios que compõem a região oeste paranaense, bem como os dados socioeconômicos 

destes e, de forma especial, do município de Marechal Cândido Rondon, onde foram apurados 

os dados primários para esta produção. 

 No Capítulo 6 pretendeu-se contemplar a apresentação e análise dos dados, a partir do 

cômputo dos Indicadores de Desenvolvimento Rural [IDR] dos municípios do oeste 

paranaense e de que forma estes podem auxiliar nas políticas municipais, bem como os 

resultados alcançados por meio da aplicação de um instrumento de pesquisa, aos agricultores 

familiares do município de Marechal Cândido Rondon - PR. 

 Logo após, no Capítulo 7, teceu-se as considerações finais e pretendeu-se responder se 

a questão de pesquisa foi respondida, bem como se alcançados o objetivo geral e os objetivos 

específicos, de forma a combinar a primeira análise, que consiste na apuração do IDR dos 
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municípios do oeste paranaese, a partir de dados secundários, com a segunda análise que 

assumirá os dados primários que objetivam identificar a percepção ambiental e o 

comportamento de consumo dos agricultores familiares do município de Marechal Cândido 

Rondon - PR e, ressaltar as contribuições deste estudo para a prática, principalmente no que 

tange à gestão pública destes municípios. 

 Após as considerações finais, seguiu-se com a relação das referências consultadas para 

a elaboração desta dissertação. Nos apêndices, estão inseridos o instrumento de pesquisa 

elaborado para a coleta de dados, bem como documentos elaborados a partir desta e 

considerados relevantes para a complementação do entendimento do leitor, enquanto que os 

anexos, apresentarão dados relevantes para a pesquisa, obtidos por meio de pesquisas 

bibliográficas.  
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2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 Neste capítulo foram abordados assuntos que fundamentaram a construção do estudo e 

que serviram de base para a compreensão da realidade investigada. 

2.1 RURALIDADES 

 A noção de rural possui duas ideias gerais: a primeira é que a ruralidade tem essência 

geográfica; a segunda é que essa essência possui algum grau de distância, ou seja, o rural é 

uma área afastada ou isolada. Quanto à distância, há de se definir em que consiste tal 

distância, pois ela é relativa e permite questionar: distante ou afastado a quê? (Kageyama, 

2008). 

 Embora, em termos de localização, as áreas rurais sejam facilmente reconhecíveis, não 

há uma definição empírica ou conceitual para o termo ‘rural’.  As áreas rurais constituem o 

espaço no qual há assentamentos humanos e infraestruturas, o que ocupa somente pequenas 

manchas da paisagem, cuja maior parte consiste em campos e pastagens, bosques, florestas, 

água, montanhas e desertos. Há de se destacar três traços predominantes das áreas rurais, a 

saber: a) abundância relativa de terras e outros recursos naturais; b) distância significativa 

entre os assentamentos rurais e entre estes e a cidade, o que eleva o custo de tranporte de bens 

e; c) muitos dos habitantes das zonas rurais vivem em situação de pobreza, pois 75% dos 

pobres do mundo vivem em áreas rurais. Este último aspecto que trata da pobreza, em 

comparação com as cidades é que, nesta última, há maior capital financeiro, físico, humano, 

bem como o capital social possivelmente seja maior (Wiggins & Proctor, 2001). 

 Sobre o argumento da pobreza, historicamente, a cidade tem tido vantagens. Antes da 

Revolução Industrial, a área rural tinha por atividade central a agricultura, com uma economia 

diversificada, uma vez que os povoados eram poucos e esparsos, o que tornava o transporte de 

bens difícil. Logo, produzia-se quase todos os produtos necessários para a subsistência dos 

indíviduos localmente. A partir deste marco, o comércio surgiu aproveitando-se das 

especializações de determinados locais e povoados. Assim, emergiram os centros mercantis 

que, uma vez estabelecidos, tendiam a crescer por realizar os serviços correlatos à produção, 

minimizando custos em algumas atividades. Logo, as economias locais tornaram-se cidades e 
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passaram a se instalar os clusters de empresas, gerando benefícios à população e retorno 

financeiro aos proprietários. Assim, o processo de urbanização foi irreversível e a economia 

rural passou a especializar-se em atividades, de acordo com os seus recursos naturais, como a 

água, terra, florestas e outros. A partir destes processos - urbanização e especialização das 

atividades do campo é que a população rural passou a se reduzir (Wiggins & Proctor, 2001). 

 Entre o rural e o urbano, há características próprias, que diferem estes mundos, 

podendo estas serem verificáveis empiricamente. Está sendo colocado em discussão a ideia de 

que a diferença entre o campo e a cidade está no espaço e nas diferenças sociais descontínuas 

que ambas ocupam, onde se percebe que o campo está subordinado à cidade. Com o 

desenvolvimento do meio urbano, o chamado ‘processo de urbanização’, as diferenças entre o 

urbano e o rural tenderiam a desaparecer, em que a expansão do meio rural se daria nos 

mesmos moldes da cidade, estando fadada a generalização do urbano. Contudo, não foi este o 

processo ocorrido, gerando assim, debates sobre uma nova definição da ruralidade na 

atualidade (Carneiro, 2012). 

 Sorokin, Zimmermann e Galpin (1981) versam sobre as diferenças fundamentais entre 

o rural e o urbano, definindo estes espaços através da sociologia, sendo que nestes espaços há 

uma combinação de várias características, havendo algumas diferenças fundamentais: as 

diferenças ocupacionais, que geram outras diferenças, pois no espaço rural, o habitante 

estaria ocupado com a agricultura; as diferenças ambientais, uma vez que no espaço rural o 

habitante estaria em contato com a natureza, enquanto que no espaço urbano, os habitantes 

estariam em um espaço artificial, que consistem nas cidades; as diferenças nos tamanhos 

das comunidades, pois quanto maior a comunidade, menor o pessoal ocupado com a 

agricultura; diferenças nas densidades populacionais, já que no meio rural há menos 

pessoas do que no meio urbano, se analisado pelo ponto de vista espacial; diferenças nas 

homogeneidades e heterogeneidades, em que as populações do meio rural, seriam mais 

homogêneas no que tange às suas características psico-sociais, enquanto que no meio urbano, 

haveriam maiores diferenças nestes aspectos; diferenciação e maior complexidade social, 

uma vez que a população tenderia a ser mais homogênea em suas características enquanto que 

haveria uma maior complexidade social nos centros urbanos; diferenças na mobilidade 

social, uma vez que a classe rural seria menos móvel e dinâmica se comparada com a urbana; 

as diferenças nos sentidos das migrações, pois haveriam mais pessoas indo do meio rural 

para o urbano do que no sentido inverso e as diferenças na integração social, que sugere 

haver um vínculo de relacionamento mais duradouro e direto entre os entes rurais, até por 

haver uma menor densidade populacional, muito diferente do meio urbano. 
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 No entanto, há uma nova realidade para o meio rural, na qual a visão tradicional não 

adere mais, uma vez que, em quase todos os países, há uma grande diversificação de 

ocupações no meio rural, serviços e atividades produtivas, bem como funções não produtivas, 

como a residência, paisagem, esportes e lazer, gerando assim uma maior interação com o 

entorno das cidades e uma revalorização do rural, motivada também pelo turismo, artesanato, 

dentre outros fatores, o que pode inverter o fluxo de movimento da população, que agora 

passaria às áreas rurais (Kageyama, 2008). Há novos contornos, nos quais o produtor rural 

pode desenvolver novas atividades, como o lazer, turismo, conservação da natureza, 

residência e prestação de serviços (Silva, 1999).  

2.2 DESENVOLVIMENTO RURAL 

 Desenvolvimento, quando tratado em questões ligadas à economia, sociologia ou 

política, é um tema que sempre esteve presente e considera-se sinônimo do crescimento da 

renda, ou do desenvolvimento humano, da liberdade de escolha ou ainda, do desenvolvimento 

sustentável. De forma mais específica, o desenvolvimento rural é o termo conceituado como 

sendo a passagem do isolamento à integração com o urbano e os demais setores da economia, 

de determinado espaço territorial, bem como da passagem da especialização à diversificação 

econômica e social (Kageyama, 2008). 

 Estes fatores, que impulsionam tais tipo de passagem, consistem na existência de uma 

menor desigualdade no acesso à terra e à educação, na diversificação de culturas em que a 

agricultura familiar se destaca, em redes de pequenas e médias empresas, na combinação de 

atividades concentradas em determinado território com uma rede urbana densa e distribuída, 

além de arranjos institucionais adequados à realidade de determinada região. Desta forma, as 

áreas rurais antes isoladas, passam a fazer parte de uma integração mercantil com cidades da 

região, que beneficia todos os entes envolvidos neste processo (Kageyama, 2008). 

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente [MMA] (2015), ao considerar o 

desenvolvimento rural, um grande desafio consiste em superar a dicotomia entre a produção e 

proteção do meio ambiente,  criando um desenvolvimento sustentável, o que necessita da 

integração das políticas do Estado com este meio, ou seja, do diálogo ou de consensos entre a 

política ambiental e as populações rurais. A transição para a sustentabilidade do meio rural faz 

parte do projeto de desenvolvimento nacional em curso, que objetiva garantir o crescimento 
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econômico, reduzindo as desigualdades sociais, a pobreza e a fome, conservando os recursos 

naturais e a capacidade produtiva dos ecossistemas. 

 Por outro lado, outros desafios existem: de um lado, espera-se reverter o estágio atual 

de degradação dos ecossistemas provocada pela exploração agropecuária e por outro, 

promover a exploração sustentável, em que se consolidem estilos produtivos capazes de 

permear o desenvolvimento rural sustentável, que objetiva usar adequadamente a terra e os 

recursos naturais, seja na agricultura familiar, em assentamentos da reforma agrária, em áreas 

indígenas, comunidades extrativistas, em áreas susceptíveis à desertificação e, nas áreas de 

grande escala do tipo patronal ou empresarial (MMA, 2015). 

2.3 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

A história econômica brasileira possui, conforme Lourenço e Lima (2009) fortes raízes 

junto ao agronegócio, uma vez que a exploração de uma madeira, o pau-brasil, é que deu 

nome definitivo ao nosso país.  

A ocupação do território brasileiro iniciou durante o século XIV, com o sistema 

sesmarial ou sesmarias – um lote de terras, que correspondeu à primeira forma de 

ordenamento jurídico da propriedade fundiária do Brasil e foi resultado de uma lei agrária do 

reinado de Fernando I, de Portugal, que buscou fomentar a produção agrícola e cultivo de 

terras abandonadas pelos colonos da época por conta do declínio desta população, em função 

da peste negra que dizimou grande parte desta e que não obstante, tornou-se rara em função 

do êxodo aos centros urbanos, bem como fomentou o uso das terras reconquistadas por 

intermédio das guerras (Nozoe, 2006). 

Lourenço e Lima (2009) adicionam que além das sesmarias, a monocultura da cana-

de-açúcar e o regime escravocrata foram responsáveis pela expansão do latifúndio, sendo que 

ante a expansão da cana-de-açúcar, predominava a extração do pau-brasil, correspondendo à 

primeira atividade econômica brasileira e que, deu origem ao nome do Brasil.  

Conforme a Rede Nacional de Informações sobre o Investimento [RENAI] (2015), a 

colonização do território e seu crescimento estão ligados a vários ciclos agroindustriais. Como 

exemplo, destaca-se a cana-de-açúcar, cultura amplamente desenvolvida no Nordeste; a 

borracha, que propiciou exuberância à região amazônica, transformando a capital do estado 

do Amazonas – Manaus, numa metrópole mundial no início do século. Logo após o café 

torna-se a mais importante fonte de poupança interna e o principal financiador do processo de 
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industrialização e mais recentemente, a soja ganha destaque como principal commodity 

brasileira de exportação. 

A partir de 1930, com maior intensidade entre os anos de 1960 a 1980, o produtor 

rural passou, gradativamente, a ser um especialista, envolvido quase exclusivamente com as 

operações de cultivo e criação de animais. As funções de armazenar, processar e distribuir 

produtos agropecuários, bem como as de suprir insumos e fatores de produção, foram 

transferidas para organizações produtivas e de serviços nacionais e/ou internacionais fora da 

fazenda, impulsionando, com isso, ainda mais a indústria de base agrícola (Vilarinho, 2006). 

No contexto agroindustrial brasileiro, produtos oriundos do complexo de soja, carnes e 

derivados de animais, açúcar e álcool, madeira (papel, celulose e outros), café, chá, fumo, 

tabaco, algodão e fibras têxteis vegetais, frutas e derivados, hortaliças, cereais e derivados e a 

borracha natural são itens importantes da pauta de exportação brasileira (Vilarinho, 2006). 

O desempenho positivo do agronegócio brasileiro está alicerçado, segundo Rodrigues 

(2006) no fato do país possuir 22% das terras agricultáveis do mundo, além de elevada 

tecnologia para o campo, o que o torna moderno, eficiente e competitivo no cenário 

internacional, sendo este cenário enquadrado como uma evolução que remonta ao século XIV, 

fazendo-se mister ressaltar seus antecedentes históricos até o cenário atual.  

2.4 AGRICULTURA FAMILIAR 

Não há atividade econômica em que o trabalho e a gestão das atividades estejam 

estruturados tão fortemente em torno da família como na agricultura familiar, assim como a 

participação de mão de obra não contratada, uma vez que o trabalho é gerado pela família e 

para ela, o que faz deste segmento, frente à agricultura um setor único em relação ao 

capitalismo contemporâneo (Abramovay, 2007). 

 A importância para a economia brasileira da participação da agricultura familiar não 

consiste apenas no fato desta desacelerar o fenômeno do êxodo rural, mas também ela é um 

importante elemento propulsor da geração de riquezas (Guilhoto et al., 2007). Além disso, 

para Carvalho e Teixeira (2004), o setor é responsável por grande parte da produção de 

alimentos, principalmente aqueles servidos à mesa e, por conta do seu dinamismo, permite 

grande produtividade da terra. 

A agricultura familiar é caracterizada pela mão de obra predominantemente familiar, 

onde se busca a satisfação das próprias necessidades e o lucro, com a comercialização da 
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produção excedente (Chayanov, 1974). Para Lamarche (1994), neste segmento a família é 

quem decide e age, bem como é quem organiza os esforços para o alcance dos objetivos da 

unidade familiar. Quanto à forma de produção, Roesler (2009) destaca que a agricultura 

familiar é um modelo de produção, em que a família é ao mesmo tempo, proprietária dos 

meios de produção bem como responsável pelo trabalho e produz de acordo com suas 

possibilidades e estrutura. 

Destaca-se a importância da eficiência e viabilidade das atividades desenvolvidas pela 

agricultura familiar no contexto do mundo globalizado para se manterem competitivas e 

inseridas neste meio, bem como, de forma análoga à indústria, para a agricultura como um 

todo, escala e eficiência andam juntas (Guanziroli, Romeiro, Buainain, Sabbato & 

Bittencourt, 2001). 

 Quanto ao fato de que a agricultura familiar, não reune condições materiais paro o seu 

desenvolvimento, consiste em um paradigma que não se confirma, pois em países avançados e 

bem capitalizados, como é o caso dos Estados Unidos e nos países do continente Europeu, é 

sob uma base de unidades familiares de produção em que prospera a produção de alimentos. É 

nestes contextos em que o agricultor interage com um modelo de gestão eficiente da 

propriedade, que abrange condições de financiamento para determinada produção até a sua 

comercialização (Rusch & Theis, 2015). 

 A expressão utilizada para nomear esta classe de agricultores surgiu no Brasil a partir 

dos anos de 1990, por meio de diversos movimentos ocorridos no meio social, político e rural, 

que culminaram com a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar [PRONAF], que considera agricultor familiar rural, aquele que atua nas atividades 

do meio rural e que não explore mais do que quatro módulos fiscais e, que desempenhe por 

meio da família, a mão de obra necessária para a condução dos empreendimentos explorados, 

tendo ainda, um percentual mínimo originado destas atividades. 

Sangalli e Schlindwein (2013), afirmam que a maior parte dos alimentos dos brasileiros 

é oriunda de pequenas propriedades. Aliado a isso, a agricultura familiar, emprega em seus 

processos produtivos, menor quantidade de insumos industrializados, e procura a 

diversificação de cultivos, mantendo a diversidade genética (Rusch & Theis, 2015). 

 Sangalli e Schlindwein (2013) também contribuem com a noção de importância da 

agricultura familiar, ao citar que esta vem ganhando cada vez mais expressividade, por conta 

de políticas públicas federais, colaborando com o agronegócio brasileiro, gerando trabalho e 

renda para um considerável contingente de famílias de pequenos agricultores, que dependem 

exclusivamente da terra para a sua sobrevivência.  
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2.5 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA 

O processo de modernização da agricultura brasileira, conforme Roesler (2009) 

demonstrou as influências das políticas do Estado e do mercado sobre os agricultores, 

especialmente para os agricultores familiares. Quanto à adesão a esse novo processo, Roesler 

(2009, p. 35) citou que “houve agricultores que adotaram plenamente o pacote tecnológico, 

mudaram sua base de produção e se capitalizaram, outros adaptaram as novas tecnologias e 

tiveram resultados diferentes, assim como houve agricultores que ficaram excluídos 

tecnicamente, economicamente e socialmente deste processo.” 

 Em âmbito mundial, a agricultura passou por transformações motivadas pelo uso das 

ciências e  tecnologias. A partir dos anos de 1960, a modernização da agricultura, aliada às 

competências dos produtores alicerçou a expansão econômica do segmento, tornando este, no 

século 21, o motor mais dinâmico da economia brasileira e contribuiu para que o Brasil 

assuma, em um future breve, o posto de maior produtor mundial de alimentos e matérias 

primas de origem agropecuária. Estas mudanças permitiram a expansão da capacidade 

produtiva ao lado do crescente aumento por demanda de alimentos (Lopes, Sarti & Otero, 

2014). 

 Com estas mudanças, inseriram-se outras denominações no contexto, o produtor 

rural passou a ser considerado um empresário rural, definido por Crepaldi (2012) como sendo 

aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica para a produção ou circulação 

de bens ou serviços. Assim, ocorreu também a transição da propriedade rural tradicional para 

empresa rural, que Marion (2014) define como sendo aquela que explora a capacidade 

produtiva do solo por meio do cultivo da terra, criação de animais ou ainda por meio da 

transformação de produtos agrícolas. 

 Nantes (1997) discorre que a partir da globalização, abertura de novos mercados e o 

acirramento da concorrência interna, do empresário rural passou-se a exigir uma mentalidade 

administrativa, enquanto que antes, bastava que o produtor rural fosse eficiente no 

desempenho do seu trabalho, ou seja, dominar técnicas de produção. Esse processo requereu a 

quebra da inércia e da comodidade das empresas rurais, exigindo maior interação, 

questionamentos e não obstante, desenvolvimento (Uecker, Uecker & Braun, 2005). 

 Um fator determinante ao crescimento e à modernização agrícola foi o aumento de 

recursos para financiamentos da atividade agropecuária – o crédito rural, possibilitando uma 

melhor combinação de fatores mediante um aumento na escala de produção, a qual, por sua 
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vez, viabiliza mudanças tecnológicas, de modo que com a mesma quantidade de fatores 

combinados, se obtenha níveis mais elevados de produção (Gasques, Bastos & Bacchi, 2008). 

 Contudo, há de se considerar o que Capra (2006) expõe sobre este processo, pois o 

crescimento tecnológico criou um ambiente no qual a vida se tornou física e mentalmente 

doentia, onde ar poluído, poluentes químicos, riscos de radiação e muitas outras fontes de 

estresse físico e psicológico passaram a fazer parte do cotidiano da vida das pessoas, inclusive 

do homem do campo. 

2.6 PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS 

A ideia de sustentabilidade na pequena propriedade rural precisa considerar o tripé da 

sustentabilidade ou triple botton line, que envolve aspectos internos e externos, sendo estes: 

viabilidade econômica, consciência ambiental e responsabilidade social (Henriques & 

Richardson, 2004). 

Os agricultores familiares, até os anos de 1970, produziam alimentos para consumo e 

vendiam apenas o excedente e compravam apenas o que não era produzido na propriedade, 

sendo todo o trabalho na propriedade realizado pela família e para a mesma (Bertolini, 

Brandalise & Nazzari, 2010), o que corrobora com os conceitos citados por Abramovay 

(2007), Chayanov (1974) e Roesler (2009). 

 Contudo, com a crescente demanda por alimentos, bem como por condições advindas 

do processo de modernização agrícola, aliado ao processo de globalização, ocorreu a 

expansão da capacidade produtiva do solo, em que, a agricultura familiar também se destaca, 

tornando-se próspera. Jackson (2013), ao contemplar a visão de prosperidade, argumenta que 

há a necessidade de que os seres humanos cresçam, atinjam maior coesão social e encontrem 

níveis de bem-estar mais elevados, reduzindo, sobretudo, os impactos sobre o meio ambiente. 

 Há importantes limites a serem considerados quando se trata de prosperidade, pois não 

se pode esquecer que a natureza é finita de recursos ecológicos, os quais tornam a vida na 

Terra possível, bem como a capacidade regenerativa dos ecossistemas, das espécies, 

atmosfera, solo e oceanos, ou seja, nenhum desses recursos é infinito (Jackson, 2013). 

 Quanto à sustentabilidade econômica, Leismann (2007) discute fatos relacionados às 

pequenas propriedades agrícolas, especialmente da região oeste do Paraná, em que a 

colonização ocorreu a partir de meados do século XX, na forma de pequenas propriedades, 
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por produtores vindos dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os quais 

desbravaram a região, desmatando e cultivando o solo, com atividades de subsistência.  

A partir de 1965, com o projeto de modernização da agricultura brasileira, centrado em 

crédito e incentivos à mecanização, nas propriedades desta região diminuiu a quantidade de 

mão de obra humana, provocando êxodo, que continua até hoje, porém em ritmo menor 

(Leismann, 2007). 

Diversas práticas administrativas têm sido incorporadas no agronegócio contemporâneo, 

as quais já tradicionais para organizações industriais, comerciais e de prestações de serviços 

tipicamente urbanas.  Tornou-se essencial ao tomar decisões, saber do contexto a que está 

inserida a propriedade rural, bem como conhecer dados como custos, despesas, mercado e 

tecnologias (Callado & Moraes, 2011).  

A administração também está associada à propriedade rural, pois o papel do 

administrador rural também é planejar, controlar, decidir e avaliar os resultados (Santos, 

Marion & Segatti, 1996). 

 Desta forma, saber onde estão sendo gastos os recursos e onde estão sendo 

geradas as receitas é papel do administrador rural, mas é fato que gerar informações 

que permitam  a tomada de decisões por parte dos produtores rurais é uma dificuldade 

constante. Há muita falta de controle e organização financeira e poucos separam suas 

despesas particulares de seu negócio agropecuário. Muitos sequer separam custos e 

receitas de cada cultura ou tipo de exploração, fazendo com que o controle de caixa da 

empresa rural fique completamente desorganizado (Crepaldi, 2012). 

Tendo ocorrido a transição da propriedade rural tradicional para empresa rural, o que 

provocou e requereu mudanças nos mais diversos aspectos, percebe-se que a gestão do setor 

rural continua na realidade do passado, ou seja, focada principalmente na produção e 

assistida, na maioria das vezes, pelas cooperativas ou outras empresas do setor, quando este 

serviço é oferecido gratuitamente. Assim, vive-se de esperanças, sem visualizar novas 

oportunidades, acabando por culpar o mundo moderno pelos insucessos (Uecker, Uecker & 

Braun, 2005). 

Corroboram com essa afirmação os autores Lazzarotto e Fioravanço (2012), ao citarem 

que a ampla maioria dos produtores rurais familiares brasileiros apresentam sérias 

deficiências gerenciais, elevando, assim, a frequência de empreendimentos familiares mal 

remunerados.  

Os autores, ao analisarem estudos técnico-científicos já realizados na área, concluíram 

que para minimizar os problemas gerenciais dos agricultores familiares é necessária a 
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utilização de uma visão sistêmica e envolvimento efetivo de produtores e seus extensionistas 

ou assistentes técnicos, em todas as etapas de um planejamento e consequente execução de 

todas as etapas da capacitação gerencial.  

Thomas, Rojo e Brandalise (2015) também corroboram com a ideia, afirmando que a 

falta de práticas administrativas é mais presente nas empresas rurais de economia familiar se 

comparadas àquelas mais capitalizadas. Ressalta-se a necessidade da adoção de práticas 

administrativas para a perpetuação da pequena propriedade rural, responsável dentre outros 

aspectos, pela mais significativa parcela de produtos alimentícios in natura consumidos pela 

população e, ainda, para que as gerações que nasçam nessas propriedades possam permanecer 

na atividade.  

Há fatos que precisam ser contemplados para explicar a ausência de boas práticas 

administrativas de gestão, uma vez que não sabendo lidar pessoalmente com a administração 

no negócio, os empresários rurais também carecem de profissionais especializados em lidar 

com esse tipo de situação, sendo que comumente se dispõe de profissionais da área técnica 

para auxiliar na condução e manejo das atividades, em termos operacionais, mas, em termos 

de educação, aconselhamentos e acompanhamentos financeiros, não existem ou são poucos 

(Thomas, Rojo e Brandalise, 2015). 

2.7 A QUESTÃO AMBIENTAL 

Questões ligadas ao meio ambiente cada vez mais incorporam-se ao cotidiano de 

pessoas e de organizações. Feldmann (2008) cita que na natureza há uma total 

interdependência de recursos naturais, em que a água, florestas e a fauna não existem 

separadamente se não estiverem ligadas por um amplo processo de coexistência. Sabendo 

disso, já é o bastante para que sejam adotadas medidas de conservação e uso sustentável 

destes recursos, incluindo políticas públicas. 

Para Born (2008), no Brasil as Organizações Não Governamentais [ONG’s], tem tido 

um papel fundamental e efetivo na criação de políticas públicas e iniciativas por parte do 

Estado. Contudo, mesmo havendo esforços destas entidades, nossa sociedade valoriza de 

forma muito tímida ou percebem com desdém estas ONG’s e com um estereótipo 

ultrapassado, considerando os ambientalistas como ‘ecochatos’, que lidam com desafios 

muito pequenos em relação aos enormes desafios sociais e econômicos do ser humano. 
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Em termos de consumismo, Feldmann (2008) afirma que está se consumindo além da 

capacidade do planeta se regenerar, ou, está se comprometendo o processo ecológico 

planetário, o que trará consequências graves, porém não totalmente conhecidas ainda, uma 

vez que o conhecimento humano sobre este processo é incipiente. A humanidade, pela 

primeira vez, ameaça a sua condição de sobrevivência e se reconhece vulnerável diante da 

realidade a que mesmo ajudou a construir, bem como assume a dependência inegável desta, o 

que requer uma revisão de valores e práticas, mesmo que esta se sinta frágil frente à 

magnitude do problema. 

É imprescindível observar os aspectos ambientais para o alcance da sustentabilidade, 

conceito diretamente relacionado à capacidade humana de fornecer sustento. Sendo assim,  

 

a sustentabilidade envolve a manutenção dos estoques da natureza ou a garantia de sua 

reposição por processos naturais ou artificiais, observando-se com cuidado a capacidade 

regenerativa da natureza. O conceito de sustentabilidade, então, estará atrelado ao uso 

racional dos recursos, evitando-se desperdícios e adotando-se processos de recuperação e 

reciclagem. A sustentabilidade poderá ser buscada por meio do desenvolvimento de novas 

tecnologias, procurando-se substitutos mais eficientes para os materiais esgotáveis 

(Brandalise, 2012, p. 22). 

  
Nesse contexto, ao se falar em sustentabilidade no setor agrícola, Romeiro (1996) 

concorda que esse conceito reflete a ideia de que para o desenvolvimento ser sustentável, deve 

não apenas ser economicamente eficiente, mas ecologicamente prudente e socialmente 

desejável.  

2.8 EXPERIÊNCIAS SIMILARES NO BRASIL E NO MUNDO 

 Na Europa, no ano de 1996, pesquisadores da OCDE, passaram a observar o 

desaparecimento dos ecossistemas rurais, aqueles considerados quase inalterados ou 

intocados, que se opõem aos ecossistemas urbanos, considerados artificializados. Este 

contraste – artificialização dos ecossistemas da Europa, passou a ser um contraste quando 

comparado com o resto do mundo neste período, em que aproximadamente 65% do território 
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Europeu foi intensamente alterado, diferenciando-se enormemente de outros continentes, os 

quais não chegam a um terço, como na América do Sul, que atingia a casa dos 12% (Veiga, 

2004). 

 Para Veiga (2004), metade da área planetária permanece praticamente inalterada e 

mais uma quarta parte está parcialmente alterada, com formas de exploração agrícola. Isso 

denota que apenas uma quarta parte da área do planeta foi artificializada pelo processo de 

urbanização ou mesmo por formas intensivas de exploração na agropecuária. Assim sendo, 

considerou-se a Europa como precursora para os estudos de indicadores de desenvolvimento 

rural, por conta deste processo de artificialização que se instalou na maior parte do território. 

 Avaliou-se cinquenta mil comunidades locais de duas mil regiões existentes nos 26 

países membros da OCDE naquela época, que considerou como comunidades locais aquelas 

com densidade populacional inferior a 150 habitantes por quilômetro quadrado ou no caso do 

Japão, tratado como exceção, inferior a 500 habitantes por quilômetro quadrado. A partir das 

pesquisas, constatou-se que 35% da população dos países membros da OCDE viviam em 

comunidades rurais que cobrem mais do que 90% do seu respectivo território, porém há 

variações consideráveis, a exemplo da Holanda e Bélgica, que possuia menos do que 10% ou 

como nos países escandinavos, com mais de 50% (Veiga, 2004). 

 Foi nesta ruralidade que se desenvolveu um amplo conjunto de indicadores para 

avaliar quatro dimensões, no que tange ao desenvolvimento rural, sendo: população e 

migração, bem-estar social e equidade, estrutura e desempenho econômico, meio ambiente e 

sustentabilidade (Veiga, 2004). É a partir deste conjunto de indicadores, tendo como precursor 

a OCDE, que esta dissertação se desenvolveu. 

 Várias caracterizações das regiões puderam ser descritas. Uma delas foi dimensionar a 

quantidade de população por tipo de região – rural ou urbana, classificando e quantificando 

esta em ‘predominantemente rural’, ‘significativamente rural’ e ‘predominantemente urbana’. 

Além disso, realizou-se uma análise quanto a distribuição de emprego nestas mesmas regiões, 

acompanhadas de outras análises (Veiga, 2004). 

 Veiga (2004) cita que a proporção de população do espaço urbano e consequente 

diminuição da população rural em países avançados, cresceu até meados da década de 1970, 

sendo que esta tendência foi substituída no último quarto do século XX, quando houve um 

declínio nos extremos (urbano e rural), pois passou-se a ter um crescimento populacional em 

espaços intermediários, chamados na França de ‘campos periurbanos’. Além disso, o autor 

complementa esta ideia, ao afirmar que nos últimos vinte anos, ocorreu um grande aumento 

da mobilidade da população nos territórios, havendo uma forte atração pelos espaços rurais, 
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principalmente nas sociedades desenvolvidas. Para Hervieu e Viard (1996), houve um 

casamento entre o campo e a cidade, pois ele – o campo, oferece liberdade e beleza, enquanto 

que ela – a cidade, oferece lazer e trabalho.  

 A globalização atua de forma a criar duas grandes dimensões sobre possíveis destinos 

das áreas rurais: a dimensão econômica, envolvendo cadeias produtivas, comércio e fluxos 

financeiros que age no sentido de tornar as populações rurais cada vez mais periféricas ou 

marginais às cidades, excluindo aqueles territórios mais distantes de grandes dinâmicas que 

impulsionam a economia global e, a dimensão ambiental, que envolve os recursos naturais e 

fontes de energia e biodiversidade, que tornam-se cada vez mais valiosas à qualidade de vida, 

em que uma parcela da população passa a buscar esta dimensão em suas vidas (Veiga, 2004). 

 Um outro estudo, tendo a sua metodologia a partir de adaptações, eleita para a 

execução deste estudo, foi o de Kageyama (2004) que, ao revisar conceitos relacionados com 

o desenvolvimento rural, propôs uma medida, na forma de indicadores, para avaliar o grau de 

desenvolvimento rural dos 592 municípios do estado de São Paulo. Ao contemplar quatro 

aspectos – populacional, econômico, social e ambiental, classificou em três faixas o IDR 

destes municípios (alto, médio e baixo).  

 No grupo com um alto IDR, 148 municípios foram alocados, nos quais residem 51,9% 

da população rural. Outros 296 tiveram um IDR médio, perfazendo 31,4% da população rural 

e, 148 com um IDR baixo, representando 16,7% da população rural do estado de São Paulo 

(Kageyama, 2004). 

 Para Kageyama (2004), o desenvolvimento humano deve contemplar os aspectos 

ligados ao aumento da renda e riqueza, mas estes se mostram insuficientes como medidas de 

desenvolvimento, necessitando que se incluam outros bens e valores, nem sempre materiais, 

que fazem parte das aspirações das pessoas, para medir o seu desenvolvimento. Assim, a 

autora conclui “que o desenvolvimento rural não deve ser exclusivamente econômico, mas 

deve incluir aspectos sociais e ambientais” (Kageyama, 2004, p. 404). 

 Neste sentido, para captar a natureza multidimensional do desenvolvimento rural, há 

alguns pontos a serem observados, conforme citou Kageyama (2004, p. 405): 

 

a) Escolher criteriosamente as dimensões do desenvolvimento que são consideradas 

essenciais. 

b) Construir indicadores de cada dimensão que possam ser agregados para calcular a 

medida-síntese. 
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c) Definir as variáveis que serão combinadas para formar cada indicador. 

d) Estabelecer critérios de ponderação para as variáveis ou indicadores. 

e) Definir a unidade territorial de observação (município, microrregião, mesorregião, etc.  

 
 De forma similar, Melo (2005) também classificou os 64 municípios da região do 

Triângulo Mineiro e do Alto Parnaíba, e classificou com baixo IDR 16 municípios, com 

médio IDR outros 32 e com alto IDR os 16 municípios restantes. A autora citou que 

 

o desenvolvimento rural não é apenas elevação de renda nem melhoria da infra-estrutura 

doméstica, tampouco da agricultura moderna e dinâmica. O índice inclui quatro aspectos 

diferentes do desenvolvimento, por isso nem sempre é cumprida a expectativa que se possa 

ter quanto à classificação de um determinado município (Melo, 2005, p. 99). 

 

 Assim, os municípios do Triângulo Mineiro e do Alto Parnaíba, de forma 

generalizada,  não são desenvolvidos e modernizados, pois há graus diferenciados de 

desenvolvimento rural, que para alguns, está pautado no desempenho econômico e 

educacional, enquanto que para outros, há uma dimensão de baixa escolaridade com elevado 

grau de pobreza. Desta formal, todos os aspectos – população, economia, meio ambiente e 

bem-estar social, precisam ser considerados em conjunto e de forma mais relacionada 

possível, para explicar o desenvolvimento rural de uma região (Melo, 2005). 

 Martins (2001) também apurou o IDR para os territórios do CONSAD, do estado do 

Mato Grosso do Sul. A autora cita que o CONSAD faz parte do programa Fome Zero do 

Governo Federal do Brasil e, integra a estratégia do Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome [MDS] que visa fortalecer o setor rural, bem como propiciar segurança 

alimentar e nutricional nas áreas mais necessitadas do país. 

 Em Mato Grosso do Sul, há três grandes territórios: CONSAD Iguatemi, com 11 

municípios, CONSAD Vale do Ivinhema, com 5 municípios e CONSAD Serra da 

Bodoquema, com 8 municípios. Os municípios destes territórios foram classificados com IDR 

muito baixo, IDR baixo, IDR médio e IDR alto e, os territórios foram classificados de forma 

que, o CONSAD Vale do Ivinhema teve o maior IDR, seguido pelo CONSAD Iguatemi e, 

com o menor IDR, o CONSAD Serra da Bodoquema (Martins, 2001). 
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 De forma análoga, Silva (2006) calculou o IDR dos municípios do Nordeste e Sul do 

Brasil, analisando as quatro dimensões – econômica, bem-estar social, populacional e 

ambiental, a partir do uso de recursos do crédito rural do PRONAF que, através de sua 

política de inclusão de agricultores familiares, pretende cada vez mais oferecer acesso ao 

crédito a agricultores mais carentes. Por meio do IDR, averiguou-se que mesmo com 

alterações na legislação, o PRONAF continua concentrando seus recursos, por meio da lógica 

bancária, que privigelia proponentes economicamente mais favorecidos e que podem oferecer 

garantias, o que impacta diretamente o acesso ao programa por parte da população mais 

carente. 

 Silva (2006) complementa que, os recursos do programa concentram-se ao 

financiamento de produtos atrelados ao mercado externo e às agroindústrias, bem como em 

cidades que apresentaram um índices de desenvolvimento rural, econômico e populacionais 

mais elevados. Adicionalmente, os IDR’s da região Sul, apresentaram-se bem mais elevados 

do que os da região Nordeste, atingindo uma expectativa inicial da autora. 
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3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Nesta seção, apresentou-se o delineamento da pesquisa, objetivando caracterizá-la e 

classificá-la, de forma científica, a partir de citações de autores que versam sobre a 

metodologia de pesquisa científica. 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 Para atingir ao objetivo proposto nesta dissertação, realizou-se uma pesquisa 

exploratória, que segundo Honorato (2004), objetiva descobrir ideias, percepções e gerar 

hipóteses para um estudo mais aprofundado.  

 Quanto aos procedimentos, um deles consiste  na pesquisa bibliográfica, que Macedo 

(1994) define como sendo a busca por informações em documentos que se relacionam com o 

problema de pesquisa, consistindo numa ‘varredura’ do que existe sobre o assunto e o 

conhecimento dos autores que tratam deste, sendo o primeiro passo para um estudo científico. 

 A partir de uma revisão bibliográfica, partiu-se para os procedimentos de 

levantamento de dados, que Fowler (2011) define como sendo uma pesquisa que consiste na 

conquista da cooperação voluntária e são formulados para produzir estatísticas sobre uma 

população-alvo, sendo que a partir das respostas fornecidas por uma amosta de entrevistados, 

pode-se realizar inferências.  

A abordagem do problema se deu por uma pesquisa de métodos mistos, ou seja, 

combinou fatores quantitativos e qualitativos, pois, conforme Creswell e Plano Clark (2013) 

trata-se de uma pesquisa que propicia diferentes respostas que estão além de números em um 

sentido quantitativo ou de palavras em um sentido qualitativo. Assim, a combinação destas 

duas formas de dados proporcionou uma análise mais completa do problema, uma vez que o 

método quantitativo focaliza na objetividade, buscando de através de procedimentos 

estatísticos, responder ao problema, através de questões do tipo ‘quanto?’ e ‘qual?’, ao passo 

que os métodos qualitativos, procuram compreender a totalidade dos fenômenos envolvidos 

no problema de pesquisa, dando maior importância à interpretação do pesquisador, que passa 

a responder ao problema com perguntas do tipo ‘como?’e ‘por quê?’ 
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Quanto à população, amostra e censo, julga-se importante primeiramente as suas 

conceituações. Braga (2010) define população como sendo o conjunto de interesse para um 

problema que se pretende estudar e que possui pelo menos um atributo em comum. Amostra é 

definida como sendo um subconjunto finito representativo de uma população, enquanto que 

censo é o exame de toda a população. 

Como o trabalho pretendeu apurar um indicador a partir de dados secundários e uma 

análise da variável ou indicador ambiental a partir de dados primários, os mecanismos 

adotados para responder ao problema da pesquisa foram apresentados no Capítulo 4. 
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4 MECANISMOS ADOTADOS PARA RESPONDER À QUESTÃO DE PESQUISA 

Neste capítulo, foram apresentados os métodos e as técnicas utilizadas para a 

realização desta pesquisa, os procedimentos para a coleta de dados, procedimentos para a 

análise dos dados e resultados, as competências profissionais para a solução do problema, 

bem como as limitações encontradas para a execução do método e técnicas e consequente 

estudo aqui relatado. 

4.1 METOLOGIA PARA O CÁLCULO DO IDR 

Para o cálculo do IDR, a população da pesquisa consistiu naquela apurada pelo 

Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2015b), que residiam e trabalhavam nos estabelecimentos 

rurais dos 50 municípios do oeste do Paraná, em 31/12/2006, senda esta composta por 

147.234 indivíduos, sendo que detalhes desta população, podem ser visualizadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais em 31/12/2006 

Total 
 Sexo    
 Homens  Mulheres  

Total De 14 anos 
e mais 

Total De 14 anos 
e mais 

Total De 14 anos 
e mais 

  147.234 138.404 97.167 92.418 50.067 45.986 
Nota. Fonte: Censo Agropecuário 2006 (IBGE) 

 

Assim, como se trata de censo, o número de pessoas apurado no Censo Agropecuário 

2006, representa ao mesmo tempo, a população e a amostra. 

A metodologia para o cálculo dos IDR’s já foi conceituada e sugerida pela OECD 

(1996), conforme a Tabela 2.  

Este conjunto de indicadores serviu de inspiração para a construção de um novo 

exemplo de medida, que levasse em conta outros aspectos, considerados importantes e que 

estejam disponíveis. Assim, Kageyama (2004, p. 392) justificou a adequação do conjunto de 

indicadores, pois, 
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obter as informações para construir todos esses indicadores em níveis regionais adequados 

só é possível com um enorme esforço institucional dirigido especificamente ao tema. Se o 

pesquisador está limitado pelas estatísticas disponíveis – e provavelmente coletadas para 

outros fins – é impossível reproduzir essas medidas para todas as unidades territoriais 

selecionadas. 

 

Tabela 2 

Conjunto básico de indicadores rurais, sugeridos pela OECD (1996) 

População e migração 

Densidade 

Variação 

Estrutura 

Domicílios 

Comunidades 

Bem-estar social e equidade 

Renda 

Habitação 

Educação 

Saúde 

Segurança 

Estrutura e desempenho econômico 

Força de trabalho 

Emprego 

Participações setoriais 

Produtividade 

Investimentos 

Meio ambiente e sustentabilidade 

Topografia e clima 

Mudanças no uso da terra 

Espécies e habitats 

Água e solo 

Qualidade do ar 

Nota. Fonte: OECD (1996) 

 

Desta forma, criou-se um exemplo de medida a partir de estatísticas disponíveis, não 

sendo o único meio possível, tampouco o método ideal, conforme a autora descreveu.  Neste 

aspecto,  

 

utilizando os mesmos dados, outros índices poderiam ser gerados, alterando os pesos dos 

componentes ou arbitrando de forma diversa os limites propostos; trata-se apenas de um 

exemplo possível de medida, a partir das estatísticas disponíveis. E ainda que tenha sido o 

exemplo selecionado, contém várias imperfeições que podem vir a ser atenuadas pela 

melhoria das estatísticas existentes e pela disponibilização de novos dados (sobretudo os 
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indicadores de meio ambiente), bem como pela melhor escolha de indicadores básicos 

(Kageyama, 2004, p. 392). 

 

Para o cômputo do IDR dos municípios do oeste paranaense, utilizaram-se os dados 

do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2015f), do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 

2015b), da Contagem Populacional de 2007 (IBGE, 2015h), além da Produção Agrícola 

Municipal 2015 (IBGE, 2015i).  

Neste modelo, propôs-se a síntese de aspectos populacionais, econômicos, sociais e 

ambientais que permitiram classificar os municípios do oeste paranaense, segundo seu grau de 

desenvolvimento rural e, quatro indicadores parciais foram considerados para a construção 

dos índices, sendo: (a) Índice de população; (b) Índice de bem-estar social; (c) Índice de 

desempenho econômico, e (d) Índice de meio ambiente. 

 

Índice de população (IPOP): mede a dinâmica da população do município. 

Kageyama (2004) cita que, quanto maior forem os resultados, melhor estará 

classificado o município e, utilizam-se quatro variáveis. 

A primeira variável a compor o IPOP é a densidade demográfica e sobre este aspecto, 

quanto maior a densidade demográfica, menor o isolamento das áreas rurais e 

consequentemente, da população rural, oportunizando o estabelecimento de maiores contatos 

e redes sociais. A segunda variável corresponde à variação da população rural entre 2007 e 

2010 e a terceira, representa a proporção da população rural do município, das quais espera-se 

que, quanto maior a população rural e seu crescimento, maior a capacidade daquela localidade 

em reter a população. Como quarta variável, utiliza-se a proporção da população que não 

morou sempre no município, que demonstra a capacidade de atração daquele município em 

relação aos demais (Kageyama, 2004). 

Assim, a Figura 1 apresenta uma síntese do indicador, variáveis utilizadas, forma de 

cálculo e origem da base de dados. Salienta-se que o IPOP é composto por variáveis relativas 

ao município como um todo. 

 

Índice de bem-estar social (IBES): mede aspectos referentes à educação e condições 

de infra-estrutura dos domicílios. 
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densid = densidade demográfica 

do município (padronizada)* 

Proporção das pessoas, 

considerando o total do 

município, com relação ao seu 

tamanho em Km² 

Censo Demográfico 2010 

(IBGE) 

vrural = variação percentual da 

população rural do município 

entre 2007 e 2010 

Diferença entre a população rural 

nos anos de 2007 e 2010, 

dividida pela população de 2010 

Censo Demográfico 2010 

(IBGE, 2015f)) e 

Contagem Populacional 

2007 (IBGE, 2015h) 

poprural = proporção da 

população rural do município 

Total da população rural dividido 

pela população total do 

município 

Censo Demográfico 2010 

(IBGE, 2015f) 

pmigr = proporção da população 

total do município que não 

residiu sempre no mesmo 

município 

Proporção da população que não 

morou sempre no município, 

comparando-se a contagem da 

população em 2007 e 2010 

Censo Demográfico 2010 

(IBGE, 2015f) e Contagem 

Populacional 2007 (IBGE, 

2015h) 

Figura 1: Metodologia para cálculo do índice de população (IPOP). 
Fonte: Adaptado de: Kageyama, A. (2004). Desenvolvimento rural: conceito e medida. 
Cadernos de Ciência & Tecnologia. 21(3), 379-408. 
*Nota: a padronização consiste em fazer uma transformação algébrica para que o índice varie 
no intervalo de zero a um. Essa transformação é o quociente (valor da variável – mínimo) / 
(máximo – mínimo). 
 

O IBES refere-se apenas às condições de bem-estar nos domicílios rurais, incluindo 

quatro indicadores habitacionais, ao contemplar dados referentes a condições sanitárias, à 

forma de abastecimento de água, à existência de energia elétrica e à existência de telefonia 

fixa ou móvel, bem como dois indicadores de educação, diferentemente do IPOP que é 

composto por variáveis relativas ao município como um todo (Kageyama, 2004). A Figura 2 

apresenta a síntese da metodologia do IBES. 

 

Índice de desempenho econômico (IECO): mede o desenvolvimento a partir de 

variáveis relacionadas à renda e produção agropecuária. 

Kageyama (2004) considera o IECO como um ‘núcleo duro’ do desenvolvimento, pois 

trata de dois indicadores – renda e produtividade que, comumente reduzem o conceito de 

desempenho econômico a apenas estes dois indicadores tradicionais. A Figura 3 apresenta a 

sua metodologia. 
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psanit = proporção de domicílios 

rurais com a existência de 

banheiro ou sanitário 

Proporção dos domicílios rurais do 

município com a existência de banheiro 

ou sanitário 

Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2015f) 

ptelef = proporção de domicílios 

rurais com telefone (fixo ou 

celular) 

Proporção dos domicílios rurais do 

município com acesso à telefonia fixa 

ou móvel 

Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2015f) 

penerg = proporção dos domicílios 

rurais com acesso à energia 

elétrica 

Proporção entre o total dos domicílios 

rurais existentes com os que possuem 

acesso à energia elétrica 

Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2015f) 

páguatrat = proporção dos 

domicílios rurais com acesso à 

rede geral de abastecimento de 

água 

Proporção dos domicílios rurais 

existentes e aqueles que dispõem do 

acesso à rede geral de abastecimento de 

água 

Censo Demográfico 

2010 (IBGE) 

anosest = taxa média de 
alfabetização dos moradores de 5 

anos ou 
mais nos domicílios rurais 

Proporção da taxa de alfabetização da 
população de 

5 anos ou mais em relação ao 
total da população com idade igual ou 

superior a 5 

Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2015f) 

pescol = proporção de crianças de 
5 a 14 anos nos domicílios rurais 

que 
frequentam escola 

Proporção da população de crianças de 

5 a 14 anos de idade frequentando a 

escola 

Censo Demográfico 

2010 (IBGE, 2015f) 

Figura 2: Metodologia para cálculo do índice de bem-estar social (IBES). 
Fonte: Adaptado de: Kageyama, A. (2004). Desenvolvimento rural: conceito e medida. 
Cadernos de Ciência & Tecnologia. 21(3), 379-408. 

 

Índice de meio ambiente (IMA): mede o desenvolvimento rural a partir de variáveis 

que envolvem a preservação do meio ambiente. 

Kageyama (2004) considera este o componente mais problemático do IDR, devido à 

falta de informações sobre a qualidade do meio ambiente no meio rural para todos os 

municípios, a partir dos dados estatísticos secundários utilizados. Logo, a autora preferiu 

inserir duas variáveis, embora considere imperfeitas, a deixar o aspecto ambiental totalmente 

ausente no IDR, visto que o meio ambiente é relevante e é impactado diretamente pela ação 

do homem. 

O primeiro aspecto do IMA considerado é a ausência de monoculturas. Entende-se que 

quando há a presença de monoculturas ou poucas culturas entendidas como ‘modernas’, ao 

ocorrer o aumento da produção e da renda dos domicílios rurais, sugere-se que estes estejam 

utilizando uma grande quantidade de agrotóxicos e por consequência, poluindo o ar, 

empobrecendo o solo e num geral, degradando o meio ambiente. De maneira inversa, pode-se 

admitir que em regiões onde a produção seja mais diversificada ou onde há ausência de 
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monoculturas, estes desequilíbrios ambientais tendem a ser menores e tende-se a utilizar 

menos produtos químicos (Kageyama, 2004).  

 

Indicador Variável Forma de cálculo Base de dados 
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se
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 / 
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renda =  valor do rendimento 

nominal médio mensal das 

pessoas de 10 anos ou mais de 

idade nos domicílios rurais 

(padronizado)* 

Renda domiciliar total dividido pelo 

número de membros do domicílio rural, 

excluindo-se agregados, pensionistas ou 

empregados domésticos. 

Censo 

Demográfico 2010 

(IBGE, 2015f) 

pluri = proporção de ocupados 
em atividades não-agrícolas em 

relação 
ao total de ocupados nos 

domicílios rurais 

Relação entre o total de ocupados em 

atividades não agrícolas e o total de 

ocupados em atividades agrícolas 

Censo 

Agropecuário 2006 

(IBGE, 2015b) 

produtiv = produtividade do 
trabalho na agricultura = valor da 

produção 
agropecuária do município / 

número de pessoas ocupadas nos 
estabelecimentos 

agropecuários (padronizado)* 

Renda oriunda da produção agropecuária 
do município dividido pelo número de 
pessoas ocupadas nos estabelecimentos 

rurais 

Censo 

Agropecuário 2006 

(IBGE, 2015b) 

Figura 3: Metodologia para cálculo do índice de desempenho econômico (IECO). 
Fonte: Adaptado de: Kageyama, A. (2004). Desenvolvimento rural: conceito e medida. 
Cadernos de Ciência & Tecnologia. 21(3), 379-408. 
* Nota: a padronização consiste em fazer uma transformação algébrica para que o índice varie 
no intervalo de zero a um. Essa transformação é o quociente (valor da variável – mínimo) / 
(máximo – mínimo). 

 

O segundo aspecto considera a proporção dos estabelecimentos agropecuários dos 

municípios que adotam práticas de conservação de solo em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários. A metodologia apresenta-se na Figura 4. 

Para o cálculo da variável ‘nmonoc’ – ausência de monocultura, utilizou-se a 

metodologia utilizada por Silva (2006), em que soma-se a área dos cinco principais produtos 

em quantidades produzidas nos municípios, dividido pela soma das áreas de todas as culturas 

cultivadas, tanto temporárias quanto as permanentes, sendo as informações disponibilizadas 

pelo IBGE. Gera-se, portanto, um quociente, que capta a presença da monocultura, do qual é 

extraída uma unidade, conforme a fórmula abaixo: 

 

Ausência de monocultura = 1 – (∑ área das cinco principais monoculturas) 

                   (∑ área de todas as culturas permanentes e temporárias) 
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Indicador Variável Forma de cálculo Base de dados 
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IM
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nmonoc = ausência de 

monoculturas 

Soma da área dos cinco principais produtos 

em quantidades produzidas nos municípios, 

dividido pela soma das áreas de todas as 

culturas cultivadas, tanto temporárias quanto 

as permanentes 

Produção 

agrícola 

municipal - 

2014 (IBGE) 

psolo = proporção de 
estabelecimentos agropecuários 

do município que 
adotam práticas de conservação 

do solo 

Relação entre o total de estabelecimentos que 

adotam práticas de conservação de solo 

dividido pelo total de estabelecimentos 

agropecuários 

Produção 

agrícola 

municipal - 

2014 (IBGE) 

Figura 4: Metodologia para cálculo do índice de meio ambiente (IMA). 
Fonte: Adaptado de: Kageyama, A. (2004). Desenvolvimento rural: conceito e medida. 
Cadernos de Ciência & Tecnologia. 21(3), 379-408 e, 
Silva, F. F. (2006). Distribuição de crédito para agricultura familiar: um estudo do PRONAF 

a partir de um indicador de desenvolvimento rural. Dissertação de mestrado. Universidade 
Federal de Uberlândia. Uberlândia, MG, Brasil. 

 

Em suma, após o cálculo dos quatro índices parciais, representados pelos aspectos 

antes apontados, tem-se a fórmula final para o cálculo do IDR para os municípios, sendo: 

 

IDR = (IPOP + IBES + IECO + IMA) / 4 

 

Para poder sintetizar os resultados, o IDR dos municípios foram classificados em 

quatro níveis: IDR Baixo, IDR Médio II, IDR Médio I e IDR Alto. Para tanto, os dados 

apurados foram distribuídos em quartis, em que os municípios que se enquadraram no 

primeiro quartil, obtiveram um IDR Baixo; aqueles que se enquadraram no segundo e terceiro 

quartil, receberam o IDR Médio II e IDR Médio I, respectivamente, enquanto que os 

enquadrados no quarto quartil, assumiram um IDR Alto. Desta forma, 25% dos municípios 

foram classificados em cada extremo e 50% destes na faixa intermediária (Kageyama, 2004). 

Levando em consideração o que Kageyama (2004, p. 392) citou quanto ao cálculo de 

um IDR pela metodologia da OCDE (1996): “obter as informações para construir todos esses 

indicadores em níveis regionais adequados só é possível com um enorme esforço institucional 

dirigido especificamente ao tema”, bem como, em específico, pela dificuldade encontrada 

para se medir o indicador parcial de meio ambiente – IMA, conforme destacou Kageyama 

(2004, p. 396), pois 
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este é o componente mais problemático do IDR, devido à falta de informações sobre 

qualidade do meio ambiente no meio rural para todos os municípios. Mas julgou-se 

preferível introduzir alguma informação, ainda que imperfeita, a deixar o aspecto 

ambiental totalmente ausente do índice, principalmente porque o mesmo fator que tende a 

elevar a renda e a produtividade, a modernização químico-mecânica da agricultura, pode 

contribuir fortemente para a degradação ambiental. Assim, poder-se-ia atribuir alto valor 

ao índice de desenvolvimento rural em determinada região em função de seu bom 

desempenho econômico, mas poderia tratar-se de área com péssima qualidade do solo, da 

água e do ar, tanto para a produção agrícola a longo prazo, como para os moradores da área 

rural e do município como um todo. Dada, porém, a falta de informações apropriadas, foi 

necessário recorrer a um indicador indireto de (menor) presença dos efeitos nocivos do 

modelo de modernização agrícola, combinado com os efeitos compensadores das práticas 

de conservação de solo nos estabelecimentos agropecuários 

Sendo assim, para preencher esta lacuna, realizou-se uma adaptação à metodologia da 

autora, para avaliar, de forma mais precisa, a variável IMA. 

 

4.1.1 PROPOSTA DE UM MODELO, PARA O CÁLCULO DO IDR 

 

No intuito de avaliar com maior profundidade a variável IMA do modelo de 

Kageyama (2004), estruturou-se um instrumento de pesquisa adaptado da metodologia 

VAPERCOM, de Brandalise (2008), que objetiva identificar o grau de percepção ambiental 

da variável ambiental na cadeia produtiva, na ótica da redução, reutilização e reciclabilidade 

dos recursos, associada ao comportamento do consumidor, que neste estudo, terá como 

população da pesquisa, os produtores rurais enquadrados no conceito de agricultores 

familiares. 

Sendo assim, a população desta etapa, consiste em agricultores familiares residentes 

no município de Marechal Cândido Rondon – PR, sendo que existiram nesta localidade, 

conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário [MDA] (2015), 1.816 Declarações de 

Aptidão ao PRONAF [DAP] ativas em 09/07/2015. Cada indivíduo desta população 



54 
 

correspondeu a uma unidade familiar de produção rural, definida pela MDA (2015) como 

sendo,  

 

o conjunto composto pela família e eventuais agregados, abrangido também o caso de 

indivíduo sem família e eventuais agregados, tidos em sua coletividade como agricultores 

familiares e que explorem uma combinação de fatores de produção com a finalidade de 

atender à própria subsistência e/ou a demanda da sociedade por alimentos e outros bens e 

serviços, e, ainda: a) morem na mesma residência; b) explorem o mesmo estabelecimento, 

sob gestão estritamente da família; e, c) dependam da renda gerada pela Unidade Familiar 

de Produção Rural, seja no estabelecimento ou fora dele (Portaria nº 21, de 27 de março de 

2014). 

 Como já citado, cada unidade familiar, possui uma DAP, a qual consiste em um 

documento que qualifica esta família a acessar o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Por possuirem a DAP, a unidade familiar de produção 

possuiu todos os requisitos necessários e estipulados pelo MDA para ser considerada uma 

propriedade sob o regime familiar ou integrante do grupo da agricultura familiar. Desta forma, 

quantificar o número de pessoas que correspondem às 1.816 DAP’s não é possível com dados 

secundários disponíveis, apenas se ocorresse uma pesquisa censitária especificamente com 

esta população. 

 Este questionário foi aplicado com vistas a levantar dados primários, com o propósito 

de calcular um novo IMA para esta população e, ao final, propiciar a comparabilidade e 

complementar o primeiro método de levantamento.  

 Para definir o tamanho da amostra, utilizou-se um critério estatístico, com margem de 

erro de 10%, através da fórmula, citada por  Barbetta (2002): 

 

n0 = 1 = n0 = 1 =  n0 =  1 =  1  =  100 
              E0²       (10%)²       (0,10)²   (0,0100) 
 

 Neste fórmula, n0 consiste numa primeira aproximação para o tamanho da amostra e 

E0, o erro amostral tolerável.  A partir do cálculo da amostra aproximada, utiliza-se a fórmula 

seguinte: 
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   n = N . n0   =   1.816 . 100  =  181.600  = 94,78 
                         N + n0         1.816 + 100      1.916 

 Desta forma, encontrou-se a amostra mínima para a pesquisa, que neste estudo se 

constituiu em 95 questionários, correspondendo a 18,06% da população, admitindo-se um 

erro amostral de 10%, que Barbetta (2002) explica ser a diferença entre o valor que a 

estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro a que o pesquisador pretende 

estimar. 

 Quanto à perspectiva temporal, em relação à aplicação dos questionários, foi 

transversal, pois de acordo com Zapelini e Zapelini (2013), o corte ou a observação do 

fenômeno ocorre em um único momento. 

 As perguntas do instrumento de pesquisa estão elencadas no Apêndice A, contudo 

nesta sequência, caracterizou-se cada conjunto de questões, sendo estes: (1) Caracterização do 

pesquisado; (2) Percepção ambiental; (3) Consumo ecológico, e (4) Etapas da Análise do 

Ciclo de Vida do Produto [ACV]. 

 

 Caracterização do pesquisado: Este conjunto com 5 questões visou caracterizar o 

público estudado, em relação ao sexo, idade, renda familiar, fonte de informações sobre as 

questões ambientais relacionadas ao dia a dia ou rotina, bem como captar a percepção dos 

agricultores em relação ao impacto que insumos e produtos utilizados nas atividades 

desempenhadas causam ao meio ambiente. Para Brandalise (2008), caracterizar a população 

amostrada particulariza um grupo de certa população. Torna-se importante, neste aspecto, 

conhecer e reconhecer as características existentes no grupo de agricultores familiares 

pesquisados. 

 

 Percepção ambiental: Abordaram-se neste conjunto de 7 questões, aspectos 

relacionados à percepção ambiental dos pesquisados ligados à redução de consumo, 

reutilização e reciclagem dos diversos produtos utilizados no dia a dia. 

 Com elas, conforme Brandalise (2008) pode-se verificar o grau de percepção e 

conduta, ao se tratar da variável ambiental e, referem-se às ações e à conduta dos 

respondentes no cotidiano. Para a autora, descrever de forma psicográfica os respondentes 

requer uma verificação das necessidades individuais, atitudes, percepção, personalidade e 

estilo de vida, os quais determinam o comportamento pessoal e intrapessoal dos indivíduos. 

 As questões de nº 11, 12 e 13 foram elaboradas e incluídas no instrumento de pesquisa 

com vistas a verificar o comportamento do entrevistado quanto ao manejo e uso da terra. 
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Consumo ecológico: Nesta etapa, as 18 questões tiveram por fim, a finalidade de 

identificar o comportamento de compra e consumo da amostra. Para Brandalise (2008), 

consideram-se no conjunto elementos, tais como: material renovável, utilização ou consumo 

de energia, vida útil do produto, reutilização e reciclagem. 

Incluiu-se nesta etapa, as questões de nº 23 a 30, objetivando verificar o 

comportamento do produtor rural quanto ao uso de fertilizantes – químicos ou ecologicamente 

corretos, bem como em relação ao uso de agrotóxicos ou outros processos alternativos e 

ambientalmente menos danosos. 

 
Etapas da ACV: Este último conjunto de 15 questões, conforme Brandalise (2008) 

permitiu verificar a preocupação e conduta dos respondentes quanto à matéria prima utilizada 

na produção e este processo em si, bem como a pós-utilização e descarte dos produtos, aos 

olhos da redução, reutilização e reciclabilidade, ou seja, abrangeu todos os estágios do 

produto, desde a sua aquisição até o descarte. 

A partir da aplicação dos instrumentos de pesquisa, os dados dos conjuntos ‘percepção 

ambiental’, correspondente às questões de nº 6 a 12, ‘consumo ecológico’, abrangendo as 

questões de nº 13 a 30 e ‘etapas da ACV’, equivalente às questões de nº 31 a 45, foram 

tabulados, utilizando a Figura 5, de Brandalise (2008, p. 156), a qual corresponde a uma 

adaptação da idealizadora da metodologia VAPERCOM, a partir do modelo proposto por 

Bertolini (2004, p. 76). 

 

(a) (b) (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A) 
 

4 
 

Alternativa (B) 
 

3 
 

Alternativa (C) 
 

2 
 

Alternativa (D) 
 

1 
 

Alternativa (E) 
 

0 
 

(c) Soma dos resultados 
 

(d) Nº de questões 
 

(e = c/d) Resultado 
 

Figura 5: Alocação de pesos e elaboração do grau de percepção ambiental, consumo 
ecológico e preocupação em relação à ACV. 
Fonte: Brandalise, L. T. (2008). A percepção do consumidor na análise do ciclo de vida do 

produto: um modelo de apoio à gestão empresarial. Cascavel – PR: Edunioeste. 
 

 Neste sentido, as questões foram tabuladas, multiplicando-se o número de vezes em 

que cada resposta ocorrera, o que equivale ao conjunto ‘a’, pela respectiva pontuação 
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atribuída a cada resposta, conforme a coluna ‘b’. A partir disso, somaram-se os resultados, o 

que propiciou a apuração de ‘c’ e dividiu-se este pelo número de questões respondidas, 

conforme ‘d’, encontrando-se assim o dado ‘e’ (Brandalise, 2008). 

 A partir do resultado apurado em ‘e’, utilizou-se as classificações de Brandalise 

(2008), a qual afirmou que esta classificação corresponde à uma indicação 

 

a partir das Escalas Likert, as quais requerem que o entrevistado indique seu grau de 

concordância ou discordância a declarações relativas ao que se quer medir. As escalas de 

classificação obedecem a intervalos de 0,7 pontos e são coloridas para facilitar a visualização 

dos resultados de acordo com a pontuação: entre 3,3 e 4,0 verde; entre 2,5 e 3,2 azul; entre 1,7 

e 2,4 amarelo; entre 0,9 e 1,6 laranja, e até 0,8 vermelho (Brandalise, 2008, p. 156). 

 

 Para os dados dos conjuntos ‘percepção ambiental’, correspondente às questões de nº 6 

a 12, utilizou-se a classificação, conforme Figura 6, de Brandalise (2008, p. 156). 

 

Figura 6: Classificação do grau de percepção ambiental   
Fonte: Brandalise, L. T. (2008). A percepção do consumidor na análise do ciclo de vida do 

produto: um modelo de apoio à gestão empresarial. Cascavel – PR: Edunioeste. 
 

 Já para os indicadores do conjunto ‘consumo ecológico’, a partir da alocação de pesos 

às respostas de nº 13 a 30, o resultado foi enquadrado, conforme a classificação de Brandalise 

(2008, p. 157), conforme a Figura 7. 

 De modo semelhante, as questões que abordaram ‘as etapas da ACV’ de nº 31 a 45, 

tiveram seus pesos alocados, de acordo com a Figura 8, sendo esta elaborada por Brandalise 

(2008, p. 158). 

 Dadas as apurações das respostas dos instrumentos de pesquisa, bem como a devida 

alocação de pesos e classificação, os resultados permitirão elaborar uma análise crítica, ao se 

Grau de percepção em relação às questões ambientais Valores 

A) Possui alta percepção ecológica Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui percepção ecológica Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços de percepção ambiental Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços de percepção ambiental Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui percepção ecológica. Até 0,8 



58 
 

avaliar o IMA de um modo diferente ao que Kageyama (2004) propôs, bem como preencher a 

lacuna existente no método, uma vez que os dados existentes para a avaliação do IMA, sem a 

aplicação do instrumento de pesquisa ora proposto, não era considerado perfeito ou ideal. 

Figura 7: Classificação do comportamento de compra e consumo ecológico 
Fonte: Brandalise, L. T. (2008). A percepção do consumidor na análise do ciclo de vida do 

produto: um modelo de apoio à gestão empresarial. Cascavel – PR: Edunioeste. 
 

Fonte: Brandalise, L. T. (2008). A percepção do consumidor na análise do ciclo de vida do 

produto: um modelo de apoio à gestão empresarial. Cascavel – PR: Edunioeste. 
 

 Assim, criou-se um novo modelo de estudo, que permitiu comparar o IPOP, IBES e 

IECO, criados a partir de dados secundários, com o IMA, elaborado a partir de dados 

primários, conforme a pesquisa proposta e verificar se houve ou não discrepâncias, entre a 

variável ambiental e os demais fatores analisados. Ademais, a partir da pesquisa, pretendeu-se 

também, identificar as oportunidades ou necessidades de ações dos agentes envolvidos no 

processo.  

 Ressalta-se que o instrumento de coleta de dados desenvolvido para a pesquisa de 

campo, encontra-se no Apêndice A.  

 

 

Grau de percepção em relação ao consumo ecológico Valores 

A) Possui alta percepção ecológica Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui percepção ecológica Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços de percepção ambiental Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços de percepção ambiental Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui percepção ecológica. Até 0,8 

Grau de percepção em relação às etapas da ACV Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

  Figura 8: Classificação da preocupação do produtor rural em relação à ACV 
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4.2 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS EMPREGADAS NA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA 

 

As experiências da vida profissional, aliadas às experiências da vida acadêmica 

compuseram as competências empregadas para a elaboração desta produção. 

O período de quase 12 anos, dedicados no passado, bem como no presente, a uma 

cooperativa de crédito pertencente ao Sistema de Crédito Cooperativo [SICREDI] – a 

SICREDI Aliança PR/SP, de Marechal Cândido Rondon - PR, permitiram a utilização das 

experiências vividas na gestão de carteiras de associados ligados ao setor do agronegócio, em 

sua maioria, pertencentes ao grupo de agricultores familiares. No desempenho desta função, 

permitir o acesso ao crédito, rural ou comercial, a promoção de produtos e serviços desta 

instituição, bem como o processo de gestão financeira destes associados despertaram interesse 

ao estudo desta temática, bem como propiciaram a familiarização e compreensão do mundo 

rural, aqui estudado. 

Ao mesmo tempo, o currículo acadêmico corrobora neste aspecto, pois nas graduações 

em Ciências Contábeis e também em Administração, bem como na especialização em 

Controladoria e Gestão de Negócios, pode-se ter acesso aos diversos conteúdos e disciplinas 

necessárias para a formação de um profissional ligado a estas duas áreas e, mais 

especificamente, o Mestrado Profissional em Administração, permitiu um aprofundamento 

das teorias e práticas concernentes à sustentabilidade no agronegócio, que consiste na linha de 

pesquisa escolhida. Desta forma, estudar a realidade do mundo rural, bem como entender o 

contexto local – a agricultura familiar, permitiu utilizar os conhecimentos até aqui adquiridos, 

bem como conciliá-los com as experiências profissionais, na solução de possíveis problemas 

existentes.  

Adicionalmente, a experiência como docente desde o início de 2014, para o curso de 

Ciências Contábeis da Faculdade Luterana Rui Barbosa – FALURB, nas disciplinas de 

Contabilidade Agrícola e Pecuária, bem como na disciplina de Contabilidade Gerencial 

permitiram o aprofundamento teórico no que tange à gestão de uma propriedade rural, já 

entendida como uma empresa rural. 
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4.3 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Uma das limitações para a realização deste estudo foi a distância e a dificuldade de 

acesso, em alguns locais, aos agricultores familiares, que corresponderam à população e à 

amostra na aplicação do instrumento de pesquisa, que teve como propósito, a obtenção de 

dados primários. 

 De uma propriedade à outra, a distância variou muito e, a infraestrutura existente no 

que tange as estradas dificultou o acesso a algumas famílias, aliado ao fato de que, não houve 

uma maneira de se ter a certeza de que de a família seria encontrada na propriedade no 

momento da visita, bem como, não se soube de antemão a esta visita, se aquela propriedade 

enquadraria-se no grupo de agricultores familiares do município em que se pretendeu realizar 

a coleta de dados. 

 Ainda, o fator tempo foi um determinante no que tange à aplicação do instrumento de 

coleta de dados proposto, pois, além deste estudo, a profissão que se exerce exigiu dedicação 

na maior parte do tempo útil, o que conflitou com o período em que a coleta de dados foi 

realizada. 
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5 CONTEXTO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 A partir deste ponto, foi apresentado o contexto socioeconômico dos 50 municípios 

que compõem o oeste paranaense, para na sequência, contextualizar e apresentar dados 

referentes ao município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná. 

5.1 DADOS SÓCIOECONÔMICOS DOS MUNICÍPIOS DO OESTE PARANAENSE 

 A região oeste do Estado do Paraná, conta com uma população recenseada em 2010, 

de 1.219.558 habitantes, representando 11,68% da população do Estado, sendo que o Paraná, 

possuia 10.444.526 habitantes nesta apuração, tendo sua população estimada para o ano de 

2015 em 11.163.018 habitantes (IBGE, 2015f). 

 A mesorregião oeste, situa-se no terceiro planalto paranaense (Paraná – Governo do 

Estado, 2015), abrangendo uma área de 22.850,7 km² (IBGE, 2015g), o que corresponde a 

11,47% da área territorial do Estado, contando com 50 municípios, conforme a Figura 9: 

Anahy, Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, 

Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Diamante do Sul, 

Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, 

Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Itaipulândia, Jesuítas, Lindoeste, Marechal 

Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Nova Aurora, Nova 

Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Ramilândia, Santa 

Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha do Itaipu, São José das 

Plameiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Terra Roxa, 

Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste (Paraná – Governo do Estado, 

2015).  

 A região, integrou-se à dinâmica estadual a partir dos anos de 1970, impulsionada pela 

implantação de um sistema viário que viabilizou a produção de excedentes para 

comercialização. A atividade agrícola da região, amparada por solos de boa qualidade e 

capacidade técnica dos produtores, ampliou-se rapidamente, propiciando incremento de renda 

e expansão do comércio (Paraná – Governo do Estado, 2015). 
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Figura 9: Municípios do oeste do Paraná 
Fonte: Governo do Estado do Paraná. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano. 
(2003, fevereiro). Plano de desenvolvimento integrado – PDI. Cascavel – Toledo – Foz do 

Iguaçu. Recuperado em 27 novembro, 2015, de 
http://www.paranacidade.org.br/pdf/pdu/pdu_completo_mapas_a4_novo.pdf 
 

 O território oeste, limita-se ao sul, pelo Rio Iguaçu, com a região sudeste; ao norte, 

pelo Rio Piquiri, com a região noroeste; à leste pelo Rio Guarani, com a região de Pitanga e 

Campo Mourão e, a oeste, pelo Rio Paraná, estabelecendo fronteira com as repúblicas do 

Paraguai e Argentina, sendo esta ainda dividida, em 3 microrregiões: Cascavel, Toledo e Foz 

do Iguaçu (Azevedo, Colognese & Shikida, 2011). 

 Sua colonização ocorreu por conta de dois movimentos migratórios distintos: o 

primeiro foi originário do norte paranaense, devido à substituição do café por outras 

atividades de lavoura ou pecuária e o segundo, por descendentes de alemães e italianos, 

provenietes dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina (Azevedo, Colognese & 

Shikida, 2011). Esta colonização, de sobremaneira, foi realizada pelos pequenos e médios 

proprietários rurais, fazendo com que esta região, passasse a apresentar grande influência dos 
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complexos agroindustriais, em que a cadeira produtiva, caracteriza-se pela integração dos 

pequenos produtores rurais na produção de soja, milho, trigo, aves e suínos, entre outros 

(Caumo & Staduto, 2014). 

 Neste dinamisco, onde a agricultura convencional é preponderantemente praticada, 

teve sua expansão a partir da chamada “revolução verde”, ao final da década de 1970, quando 

introduziu-se um padrão tecnológico altamente tecnificado e dependente de insumos 

industrializados, ou seja, agrotóxicos e adubos químicos, o que, apesar de ter impulsionado a 

região, tornou-se um desafio a uma parcela dos agricultores que se desafiaram a produzir de 

forma orgânica (Caumo & Staduto, 2014). 

 A agricultura familiar, fortemente presente neste contexto, deve atuar de forma 

estratégica, com vistas ao fortalecimento e geração de renda, a partir da agregação de valor 

aos produtos e à diversificação (Carmo, 1998; Fernandes e Campos, 2003; Buainain, 

Guanziroli, Souza, Bánkuti, & Batalha, 2005). Embora a presença da pequena propriedade 

rural de economia familiar, seja uma das características mais marcantes da região oeste 

paranaense, há algumas dificuldades relacionadas com a superação da restrição de escala, 

imposta pela pequena propriedade, que de certa forma, influenciam nas decisões dos 

agricultores familiares (Caumo & Staduto, 2014).  

 Apesar destes e de outros limitadores, a presença das agroindústrias familiares são 

vistas como uma alternativa aos pequenos produtores ao permitir a modernização do setor, 

arrecadação de mais impostos, aumento da quantidade de emprego e melhoria da qualidade de 

vida (Azevedo, Colognese & Shikida, 2011). 

 Na Figura 10, pode-se visualizar um panorama dos municípios que compõem o oeste 

paranaense, tendo como base para a elaboração, os dados do Censo Demográfico 2010 

(IBGE, 2015f). Cabe ressaltar que, para o cálculo da renda per capita dos municípios, no ano 

de 2010, considerou-se o salário mínimo vigente de R$ 510,00.  

 Adicionalmente, os dados foram apresentados de forma fracionada, o que exigiu um 

parâmetro monetário para se apurar este indicador. Desta forma, em salários mínimos, 

atribuiu-se a ‘até 1/4', o valor de R$ 127,50; a ‘mais de 1/4 a 1/2’, o valor de R$ 255,00; ‘mais 

de 1/2 a 1’, R$ 510,00, para ‘mais de 1 a 2’, o valor de R$ 1.020,00; à ‘mais de 2 a 3’, a 

quantia de R$ 1.530,00; na faixa de ‘mais de 3 a 5’, o valor de R$ 2.550,00 e, para ‘mais de 

5’, o valor correspondente à soma de 5 salários mínimos + R$ 1,00, ou seja, R$ 2.551,00, já 

que, a variância nesta faixa de renda pode ser muito grande e preferiu-se atribuir esta pequena 

variação para não elevar demasiadamente o rendimento per capita e ainda, para ‘sem 

rendimento’, nenhum valor ou R$ 0,00. 
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Anahy anaiense 102,6 2.108 766 2.874  R$    206,65  
Assis Chateaubriand assis-chateaubriense 969,6 29.013 4.012 33.025  R$    244,92  
Boa Vista da Aparecida boa-vistense 256,3 4.900 3.011 7.911  R$    187,78  
Braganey braganense 343,3 3.417 2.318 5.735  R$    209,01  
Cafelândia cafelandense 271,7 12.348 2.314 14.662  R$    254,27  
Campo Bonito campo-bonitense 433,8 2.580 1.827 4.407  R$    185,63  
Capitão Leônidas Marques leônidas-marquesiense 275,7 11.490 3.480 14.970  R$    238,85  
Cascavel cascavelense 2100,8 270.049 16.156 286.205  R$    320,80  
Catanduvas catanduvense 581,8 5.342 4.860 10.202  R$    174,81  
Céu Azul céu-azulense 1179,4 8.387 2.645 11.032  R$    259,48  
Corbélia corbeliano 529,4 13.976 2.336 16.312  R$    252,26  
Diamante do Sul sul-diamantino 359,9 1.405 2.105 3.510  R$    139,27  
Diamante D'Oeste diamantense 309,1 2.561 2.466 5.027  R$    175,62  
Entre Rios do Oeste entreriense 122,1 2.642 1.284 3.926  R$    329,12  
Formosa do Oeste formosense-do-oeste 275,7 4.970 2.571 7.541  R$    234,48  
Foz do Iguaçu iguaçuense 617,7 253.962 2.126 256.088  R$    269,26  
Guaíra guairense 560,5 28.206 2.498 30.704  R$    242,40  
Guaraniaçu guaraniaçuano 1225,6 7.804 6.778 14.582  R$    220,79  
Ibema ibemense 145,4 4.941 1.125 6.066  R$    191,88  
Iguatu iguatuense 106,9 1.438 796 2.234  R$    203,64  
Iracema do Oeste iracemense 81,5 2.002 576 2.578  R$    215,44  
Itaipulândia itaipulandiense 331,3 4.741 4.285 9.026  R$    227,66  
Jesuítas jesuitense 247,5 6.070 2.931 9.001  R$    214,24  
Lindoeste lindo-estense 361,4 2.384 2.977 5.361  R$    167,96  
Marechal Cândido Rondon rondonense 748 39.147 7.672 46.819  R$    322,95  
Maripá maripaense 283,8 3.262 2.422 5.684  R$    292,98  
Matelândia matelandiense 639,7 11.613 4.465 16.078  R$    236,89  
Medianeira medianeirense 328,7 37.390 4.427 41.817  R$    289,98  
Mercedes mercedense 200,9 2.439 2.607 5.046  R$    262,36  
Missal missalense 324,4 5.420 5.054 10.474  R$    262,70  
Nova Aurora nova-aurorense 474 9.040 2.826 11.866  R$    227,69  
Nova Santa Rosa nova-santa-rosense 204,7 5.315 2.311 7.626  R$    302,21  
Ouro Verde do Oeste ouro-verdense 293 4.039 1.653 5.692  R$    215,89  
Palotina palotinense 651,2 24.646 4.037 28.683  R$    306,80  
Pato Bragado pato bragadense 135,3 2.993 1.829 4.822  R$    286,02  
Quatro Pontes quatro pontense 114,4 2.437 1.366 3.803  R$    331,19  
Ramilândia ramilandiense 237,2 2.043 2.091 4.134  R$    153,59  
Santa Helena santa-helenense 758,2 12.586 10.827 23.413  R$    254,11  
Santa Lúcia santaluciense 116,9 2.536 1.389 3.925  R$      53,05  

Figura 10: Características demográficas, populacionais e de renda do oeste paranaense 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir dos dados do Censo Demográfico 2010, do IBGE. 

          Continua na próxima página. 
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Continuação da Figura 10. 
Santa Tereza do Oeste santa-terezense 326,2 8.035 2.297 10.332  R$    220,33  
Santa Terezinha de Itaipu itaipuense 259,4 18.837 2.004 20.841  R$    235,77  
São José das Palmeiras são-joseliense 182,4 2.411 1.419 3.830  R$    193,52  
São Miguel do Iguaçu são-miguelense 851,3 16.485 9.284 25.769  R$    230,17  
São Pedro do Iguaçu São pedrense 308,3 4.055 2.436 6.491  R$    204,27  
Serranópolis do Iguaçu serranopolitano 483,7 2.322 2.246 4.568  R$    273,12  
Terra Roxa terra-roxense 800,8 12.801 3.958 16.759  R$    238,81  
Toledo toledano 1197 108.259 11.054 119.313  R$    309,39  
Três Barras do Paraná tribarrense 504,2 6.095 5.729 11.824  R$    192,99  
Tupãssi tupãciense 310,9 6.286 1.711 7.997  R$    243,34  
Vera Cruz do Oeste vera-cruzense 327,1 6.863 2.110 8.973  R$    215,42  

Figura 11: Características demográficas, populacionais e de renda do oeste paranaense 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir dos dados do Censo Demográfico 2010, do IBGE. 
 

 Dentre os 50 municípios, o maior em termos de área territorial é Cascavel, com 

2.100,80 km², seguido de Guaraniaçu, com 1.225,60 km² e, logo após, Toledo, com 1.197 

km². Com relação à população urbana e também quanto à população total, Cascavel lidera o 

ranking, com 270.049 e 286.205 habitantes, respectivamente, seguido de Foz do Iguaçu, com 

253.962 e 256.088 habitantes, respectivamente e, Toledo, com 108.259 e 119.513 habitantes, 

também na ordem respectiva. Cascavel também lidera quando se trata da população rural, 

com 16.156 habitantes, acompanhado de Toledo, com 11.054 e Santa Helena, na terceira 

posição, com 10.827 habitantes.  

 Ao se avaliar o valor de renda per capita mensal, a nível municipal, conforme a 

metodologia proposta, o município de Quatro Pontes, lidera o ranking com R$ 

331,19/mês/habitante, seguido de Entre Rios do Oeste, com R$ 329,12/mês/habitante e, 

Marechal Cândido Rondon, com R$ 322,95/mês/habitante.  

 Procurou-se analisar esta mesma variável, a nível de distritos dos 50 municípios. 

Conforme o IBGE (2015f), nesta região há 101 distritos, conforme o Apêndice B. Alguns 

municípios, não possuem outro distrito senão sua sede, enquanto que uma boa parcela 

possuem distritos com nomes distintos. 

 Neste segundo nível de análise, o distrito de Alto Santa Fé, no município de Nova 

Santa Rosa, possui a maior renda per capita mensal, com R$ 357,08, e com a segunda 

colocação, Marechal Cândido Rondon – distrito sede, com R$ 335,77, enquanto que na 

terceira posição, figura Quatro Pontes – distrito sede, com R$ 331,19. 

 É possível ainda uma terceira análise, relacionado aos níveis: ao considerar-se o 

município como um todo, Quatro Pontes ficou em 1º lugar; ao contemplar-se os níveis 

distritais, Marechal Cândido Rondon ocupa também a 1ª posição quando se considera apenas 

o distrito sede, ou seja, aquele que possui o mesmo nome do município, porém além dele, 
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outros distritos no interior ou afastados dele e, adicionalmente, ao avaliar-se os distritos fora 

da sede, considerados do interior ou afastados, Alto Santa Fé, pertencente a Nova Santa Rosa, 

lidera o ranking deste grupo, assim como todo o grupo de 101 existentes. 

5.2 DADOS SOCIOECONÔMICOS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR 

O município de Marechal Cândido Rondon, está localizado na região do extremo oeste 

do estado do Paraná, conforme a Figura 11. De acordo com o IBGE (2015d), o município 

possuía em 2010, uma população de 46.819 habitantes, estando esta população estimada pelo 

referido instituto para 2015 em 50.808 habitantes. Sua área territorial é de 748.002 km². 

 

Figura 12: Localização grográfica 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|marech
al-candido-rondon|infograficos:-dados-gerais-do-municipio, recuperado em 17 de outubro de 
2014) 

 

No município, há 15.752 domicílios particulares e permanentes, para os quais o 

rendimento nominal mensal domiciliar é de R$ 797,00 per capita, enquanto que na área rural 

é de R$ 804,00. O mesmo valor per capita, para a população total é de R$ 798,00 (IBGE, 

2015d). 

 Este fora criado em 25 de julho de 1960, pela Lei Estadual nº 4.245, sendo 

desmembrado dos municípios de Toledo e Foz do Iguaçu. Atualmente o mesmo está dividido 

em 8 distritos, sendo: Marechal Cândido Rondon (Sede), Bom Jardim, Iguiporã, Margarida, 

Novo Horizonte, Novo Três Passos, Porto Mendes e São Roque (IBGE, 2015d). 
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Área da unidade territorial 748,002 km² 
Estabelecimentos de Saúde SUS 18 estabelecimentos 
Matrícula - Ensino fundamental - 2012 6.118 matrículas 
Matrícula - Ensino médio - 2012 2.040 matrículas 
Número de unidades locais 2.623 unidades 
Pessoal ocupado total 17.733 pessoas 
PIB per capita a preços correntes - 2012 R$ 25.460,64 
População residente  46.819 pessoas 
População residente - Homens 22.833 pessoas 
População residente - Mulheres 23.986 pessoas 
População residente alfabetizada 41.949 pessoas 
População residente que frequentava creche ou escola  13.422 pessoas 
População residente, religião católica apostólica romana 26.451 pessoas 
População residente, religião espírita 168 pessoas 
População residente, religião evangélicas 18.709 pessoas 
Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural R$ 2.625,14 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana R$ 3.174,34 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes - Rural R$ 604,00 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes - Urbana R$ 666,67 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) 0,774 

Figura 13: Síntese das informações de Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil 
Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2015). Paraná >> Marechal 

Cândido Rondon >> síntese das informações. Recuperado em 30 novembro, 2015, de 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=411460&idtema=16&search=para
na|marechal-candido-rondon|sintese-das-informacoes 
 

 Em termos de estrutura fundiária, em Marechal Cândido Rondon prevalecem as 

pequenas propriedades rurais, conforme Thomas, Hofer, Swarowsky e Engel (2013). Em 2013 

eram 4.962 propriedades ou estabelecimentos rurais, conforme a Figura 14: 

 

Área das propriedades (ha) 
 

Quantidade de 
estabelecimentos 

% (quantidade de 
estabelecimentos) 

Área total dos 
imóveis (ha) 

% (área dos 
imóveis) 

Até 05 hectares 1.034 20,84% 3.317,94 4,44% 
De 05 a 10 hectares 1.088 21,93% 8.101,39 10,83% 
De 10 a 20 hectares 1.620 32,65% 22.044,84 29,48% 
De 20 a 30 hectares 878 17,69% 21.997,78 29,42% 
De 30 a 50 hectares 226 4,55% 8.401,81 11,23% 
De 50 a 100 hectares 93 1,87% 5.878,01 7,86% 
De 100 a 500 hectares 21 0,42% 3.603,51 4,82% 
De 500 a 1000 hectares 2 0,04% 1.438,10 1,92% 
Total 4.962 100% 74.783,38 100,00% 

Figura 14: Estrutura fundiária do Município de Marechal Cândido Rondon – PR 
Fonte: Thomas, J. A., Hofer, E., Swarowsky, R. A., & Engel, W. (2013). A participação do 
PRONAF no desenvolvimento das pequenas propriedades no município de Marechal Cândido 
Rondon - PR. Anais da IX Jornada Acadêmica da Faculdade Luterana Rui Barbosa–

FALURB, 7 
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 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA] (2008), classifica 

como sendo uma pequena propriedade, o imóvel rural de área compreendida entre 1 e 4 

módulos fiscais e, também classifica o tamanho de um módulo fiscal para o município, com 

área de 18 hectares. Desta forma, conforme a Figura 13, observa-se que pelo menos 97,67% 

dos estabelecimentos do município enquadram-se como pequenas propriedades, sem 

considerar que dentre as propriedades existentes com área de 50 a 100 hectares, uma parcela 

ainda seria enquadrada neste quesito, ou seja, com menos de 72 hectares. 

A partir desta seção, mais especificamente no Capítulo 6, foi realizada uma análise mais 

aprofundada sobre esta região, a partir do cálculo dos Indicadores de Desenvolvimento Rural, 

bem como a análise dos dados e resultados quanto à aplicação do instrumento de pesquisa. 



69 
 

6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 Neste capítulo, foram apresentados os dados, bem como os resultados obtidos por 

meio da coleta de dados secundários, a partir de fontes do IBGE, bem como, dos dados 

primários, obtidos por meio da aplicação do instrumento de pesquisa. 

6.1 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO RURAL (IDR’S) 

 A partir desta seção, inicia-se a apresentação dos resultados obtidos por meio do 

cômputo dos quatro indicadores parciais, que ao final, resultam nos IDR’s dos municípios do 

oeste paranaense, que são eles: índice de população (IPOP); índice de bem-estar social 

(IBES); índice de desempenho econômico (IECO), e índice de meio ambiente (IMA). 

 

6.1.1 Índice de População (IPOP) 

 

O objetivo deste índice foi de medir a dinâmica da população dos municípios, 

considerando o que Kageyama (2004) apresenta, no sentido de que quanto maior forem os 

resultados, melhor estará classificado o município. 

Quatro variáveis foram calculadas para o cômputo deste índice parcial, sendo o 

primeiro, a densidade demográfica (densid). Nesta variável, quanto maior for a densidade 

demográfica, menor o isolamento das áreas, tanto urbanas ou rurais, o que permite inferir que 

a partir de uma densidade demográfica maior, tem-se uma rede de relacionamento social mais 

ampla, oportunizando aos indivíduos residentes nas áreas rurais, bem como aos das áreas 

urbanas, uma maior integração social.  

A segunda variável corresponde à variação da população rural entre 2007 e 2010 

(vrural), tendo sido utilizadas as informações oficiais da Contagem Populacional 2007 (IBGE, 

2015h) e do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f), ambas pesquisas realizadas pelo IBGE, 

consistindo nas bases mais atuais existentes e, que também serviram de base para o cálculo 

dos outros três índices parciais que compõem o IPOP. Já a terceira variável, representa a 

proporção da população rural do município (poprural), das quais se espera que, quanto maior 

a população rural e seu crescimento, maior a capacidade daquela localidade em reter a 
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população. Adicionalmente, como quarta variável, calculou-se a proporção da população que 

não morou sempre no município (pmigr), a qual mede a capacidade de retenção da população 

rural, quando se considera que, quanto menor, melhor é o indicador, o que corrobora com a 

ideia de Kageyama (2004). Os resultados do IPOP podem ser visualizados na Figura 15. 

Quanto à densidade populacional, o município de Foz do Iguaçu foi o que apresentou 

maior densidade, com 414,58 habitantes/Km2, enquanto que do lado oposto, o município com 

menor densidade populacional é Céu Azul. 

 Em relação a variação da população rural – ‘vrural’, considera-se oportuno citar que 

na Contagem Populacional (2007), a população rural dos municípios de Foz do Iguaçu e de 

Cascavel não foi contada, tendo-se apenas informações da população geral. Neste sentido, 

para não ocorrer distorções no cálculo desta variável, caso fosse utilizada a variação da 

população geral entre 2007 e 2010, deixou-se de calcular a variação da população rural destes 

dois municípios, pela inexistência de dados suficientes. 

 Os resultados apontam que Nova Santa Rosa teve a maior variação da população rural, 

com o aumento de 1.092 habitantes. O município de Corbélia teve a menor variação positiva, 

com o aumento de 23 habitantes, enquanto que cinco municípios tiveram um decréscimo na 

população ou variação negativa, sendo o maior índice apurado no município de Pato Bragado, 

com decréscimo de 193 habitantes, o que representou uma variação de (-)10,55%, 

comparando o Censo Demográfico (2010), com a Contagem Populacional (2007). 

 Sobre a proporção da população rural do município – ‘poprural’, em relação à 

população geral, o município de Diamante do Sul teve o maior índice, com 59,97% da 

população em geral, residindo nas áreas rurais, enquanto que o menor índice apurado foi para 

Foz do Iguaçu, com 0,83%. Sobre este município, nesta apuração foi possível o cômputo, uma 

vez que tomou-se como base o Censo Demográfico (2010), quando ocorrera a contagem de 

toda a população, tanto urbana, quanto rural. 

 Em relação à população total que não morou no município – ‘pmigr’,  destacou-se o 

município de Guaraniaçu, com 12,94% de variação negativa, apresentando 1.887 pessoas 

emigradas, enquanto que a menor emigração ocorrera para o município de Terra Roxa, com 

variação de 0,07% ou 12 indivíduos emigrados. O oposto também ocorrera, com destaque ao 

município de Santa Tereza do Oeste, com variação positiva de 10,98% ou 1.135 imigrantes, 

enquanto que Iracema do Oeste apresentou a menor variação positiva, com 0,07% ou 2 

imigrantes. 
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 Quanto ao IPOP, após apuradas as quatro variáveis, que de forma parcial, compuseram 

este indicador, o município de Foz do Iguaçu obteve o melhor resultado, com 0,2486, 

enquanto que o menor fora atribuído a Corbélia, com 0,0458. 

  

Município densid vrural poprural pmigr IPOP 
Anahy 0,0460 0,1736 0,2665 0,0776 0,1409 
Assis Chateaubriand 0,0610 0,1054 0,1215 0,0441 0,0830 
Boa Vista da Aparecida 0,0531 0,0883 0,3806 0,0216 0,1359 
Braganey 0,0181 0,2459 0,4042 0,0364 0,1762 
Cafelândia 0,1101 0,0173 0,1578 0,0623 0,0869 
Campo Bonito 0,0020 0,0952 0,4146 0,0545 0,1416 
Capitão Leônidas Marques 0,1109 0,0701 0,2325 0,0027 0,1040 
Cascavel 0,3131 0,0000 0,0564 0,0078 0,0943 
Catanduvas 0,0202 -0,0724 0,4764 0,0529 0,1193 
Céu Azul 0,0000 0,1176 0,2398 0,0135 0,0927 
Corbélia 0,0530 0,0098 0,1432 0,0172 0,0558 
Diamante do Sul 0,0010 0,0855 0,5997 0,0171 0,1758 
Diamante D'Oeste 0,0171 0,0649 0,4906 0,0213 0,1484 
Entre Rios do Oeste 0,0563 0,2017 0,3271 0,0301 0,1538 
Formosa do Oeste 0,0444 0,0856 0,3409 0,0138 0,1212 
Foz do Iguaçu 1,0000 0,0000 0,0083 0,0743 0,2706 
Guaíra 0,1121 0,2314 0,0814 0,0070 0,1080 
Guaraniaçu 0,0063 0,1822 0,4648 0,1294 0,1957 
Ibema 0,0799 0,0853 0,1855 0,0504 0,1003 
Iguatu 0,0285 0,1520 0,3563 0,0228 0,1399 
Iracema do Oeste 0,0550 0,1059 0,2234 0,0008 0,0963 
Itaipulândia 0,0441 -0,0425 0,4747 0,0144 0,1227 
Jesuítas 0,0667 0,1320 0,3256 0,0062 0,1326 
Lindoeste 0,0135 0,0393 0,5553 0,0267 0,1587 
Marechal Cândido Rondon 0,1314 0,1876 0,1639 0,0140 0,1242 
Maripá 0,0263 0,0512 0,4261 0,0234 0,1318 
Matelândia 0,0389 -0,0193 0,2777 0,0090 0,0766 
Medianeira 0,2909 -0,0379 0,1059 0,0062 0,0913 
Mercedes 0,0389 0,0928 0,5166 0,0226 0,1677 
Missal 0,0566 0,0113 0,4825 0,0044 0,1387 
Nova Aurora 0,0387 0,0711 0,2382 0,0860 0,1085 
Nova Santa Rosa 0,0689 0,4725 0,3030 0,0437 0,2220 
Ouro Verde do Oeste 0,0249 0,0393 0,2904 0,0139 0,0921 
Palotina 0,0856 0,1045 0,1407 0,0127 0,0859 
Pato Bragado 0,0649 -0,1055 0,3793 0,0502 0,0972 
Quatro Pontes 0,0590 0,1552 0,3592 0,0431 0,1541 
Ramilândia 0,0199 0,0306 0,5058 0,0261 0,1456 
Santa Helena 0,0531 0,1499 0,4624 0,0253 0,1727 
Santa Lúcia 0,0598 0,1231 0,3539 0,0066 0,1358 
Santa Tereza do Oeste 0,0551 0,0139 0,2223 0,1099 0,1003 
Santa Terezinha de Itaipu 0,1752 0,2236 0,0962 0,0160 0,1277 
São José das Palmeiras 0,0287 0,1198 0,3705 0,0298 0,1372 
São Miguel do Iguaçu 0,0516 0,1329 0,3603 0,0917 0,1591 
São Pedro do Iguaçu 0,0289 0,0993 0,3753 0,0129 0,1291 
Serranópolis do Iguaçu 0,0002 0,0227 0,4917 0,0317 0,1366 

Continua na próxima página 
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Continuação da Figura 15 
Terra Roxa 0,0286 0,0412 0,2362 0,0007 0,0767 
Toledo 0,2229 0,0178 0,0926 0,0374 0,0927 
Três Barras do Paraná 0,0348 0,1122 0,4845 0,0354 0,1667 
Tupãssi 0,0404 0,2735 0,2140 0,0153 0,1358 
Vera Cruz do Oeste 0,0446 0,0820 0,2351 0,0558 0,1044 

Figura 15: Índices de população (IPOP) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 
2015f) e da Contagem Populacional 2007 (IBGE, 2015h). 
 
 As informações apuradas de forma detalhada, para as variáveis ‘densid’, ‘vrural’, 

‘poprural’, e ‘pmigr’, estão disponíveis dos Apêndices C, D, E e F, respectivamente. 

 

6.1.2 Índice de Bem-Estar Social (IBES) 

 

 O IBES mede aspectos referentes à educação e condições de infra-estrutura, ou seja, as 

condições de bem-estar dos domicílios das áreas rurais, contemplanto seis variáveis, sendo 

quatro relacionadas às condições habitacionais, em que ‘psanit’ contempla as residências com 

a existência de ao menos um banheiro ou sanitário, ‘ptelef’ identificando os domicílios com 

acesso a telefonia fixa ou móvel, ‘penerg’, contemplando a existência de energia elétrica e 

‘águatrat’, que analisa a existência do abastecimento de água através de rede geral, que pode 

ser considerada água tratada. Além destas, duas outras variáveis foram contempladas, das 

quais ‘anosest’ avalia a taxa de albatetização das pessoas residentes nas áreas rurais, com 

cinco anos ou mais e ‘pescol’ demonstra os dados dos cidadãos entre cinco a quatrorze anos, 

já alfabetizados.  

 O IBES leva em conta apenas dados dos domicílios rurais, diferentemente do IPOP, 

que considerou o município como um todo.  Considera-se oportuno destacar que, a partir da 

metodologia adotada de Kageyama (2004), realizou-se uma adaptação no cômputo do índice, 

sendo inclusos dois aspectos ligados às condições dos domicílios - a existência de energia 

elétrica e a existência de água tratada ou encanada, sendo os dados disponíveis na Figura 16. 

 Quanto à existência de ao menos um banheiro ou sanitário nos domicílios rurais, nos 

municípios de Anahy, Entre Rios do Oeste, Iracema do Oeste, Maripá, Quatro Pontes e Vera 

Cruz do Oeste, 100% dos domicílios contam com esta condição. O menor índice foi apurado 

para o município de Diamante D’Oeste, com 93,38% ou 47 domicílios que não contam com 

banheiro ou sanitário. 

 No que tange ao acesso à telefonia, fixa ou móvel, Pato Bragado obteve o maior 

índice, com 99,09% de existência deste meio de comunicação, estando apenas 5 domicílios 
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sem acesso a este meio, enquanto que Diamante do Sul, obteve o menor resultado, com 

50,55% dos domicílios com telefonia móvel ou fixa, o que representa 313 residências sem 

acesso. 

 Ao analisar-se o percentual de domicílios com a existência de energia elétrica, apenas 

em 7 municípios, todos as residências estão atendidas com eletricidade, sendo Entre Rios do 

Oeste, Ibema, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Terezinha de Itaipu e 

São José das Palmeiras. O menor índice apurado foi para o município de Cascavel, que apesar 

de contar com o maior número de domicílios rurais de todos os 50 municípios analisados, 

apenas 95,53% destes possuem energia elétrica, ou seja, 189 domicílios sem acesso. 

 Com relação aos domicílios rurais com abastecimento de água tratada através da rede 

geral, Pato Bragado apresentou o melhor resultado, em que 96,72% dos domicílios possuem 

água tratada e, no oposto, o menor índice foi para Vera Cruz do Oeste, com apenas 0,46% das 

residências abastecidas ou 652 domicílios sem o abastecimento de água tratada da rede geral, 

o que demonstrou haver uma grande disparidade no acesso ao bem mais abundante da 

natureza – a água, na forma de rede geral e tratada. Destaca-se que todos os domicílios dos 50 

municípios possuem algum sistema ou forma de abastecimento, podendo este ser, além do 

fator ora analisado, por meio de poço ou nascente na propriedade, poço ou nascente fora da 

propriedade, carro-pipa ou água da chuva, rio, açude, lago ou igarapé, poço ou nascente na 

aldeia, poço ou nascente fora da aldeia e um pequeno percentual que se abastece com outros 

meios não identificados.  

 Já sobre as variáveis educacionais, apurou-se a taxa de alfabetização dos indivíduos 

com 5 anos ou mais e neste aspecto, o município de Quatro Pontes figurou em primeiro lugar, 

com 98,39% da população rural com 5 anos ou mais alfabetizada, no qual em 2010, haviam 

apenas 21 indivíduos sem esta condição. A última colocação ficou com o município de 

Diamante do Sul, com 81,12% desta mesma população alfabetizada, representando 370 

pessoas deste grupo sem alfabetização. 

 De forma semelhante, apurou-se a proporção de crianças com idade entre 5 a 14 anos, 

residentes nos domicílios rurais e que estejam alfabetizadas. Neste quesito, o município de 

Serranópolis do Iguaçu alcançou o melhor índice, com 98,37%, seguido do município de 

Quatro Pontes, com 98,14% e em terceiro lugar, Nova Aurora, com 96,94% e, na última 

colocação, o município de Diamante D’Oeste, com apenas 83,98%. 

 Nos Apêndices G, H, I, J, K e L, é possível visualizar cada variável de forma detalhada 

e contemplando os resultados de cada município. 
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Município Psanit Ptelef Anosest Pescol Penerg Paguatrat IBES 
Anahy  1,0000 0,7782 0,8719 0,9057 0,9883 0,1245 0,7781 
Assis Chateaubriand 0,9992 0,8846 0,9239 0,9119 0,9985 0,0615 0,7966 
Boa Vista da Aparecida 0,9957 0,8039 0,8456 0,8856 0,9968 0,1272 0,7758 
Braganey 0,9918 0,7572 0,8703 0,8886 0,9973 0,3192 0,8041 
Cafelândia 0,9986 0,9017 0,9528 0,9640 0,9986 0,2584 0,8457 
Campo Bonito 0,9890 0,8088 0,8924 0,9354 0,9908 0,3713 0,8313 
Capitão Leônidas Marques 0,9889 0,8639 0,8872 0,8942 0,9944 0,0880 0,7861 
Cascavel 0,9988 0,8574 0,9218 0,9315 0,9553 0,0709 0,7893 
Catanduvas 0,9878 0,7727 0,8715 0,8835 0,9764 0,1968 0,7814 
Céu Azul 0,9976 0,9423 0,9318 0,9032 0,9988 0,1899 0,8273 
Corbélia 0,9986 0,9616 0,9279 0,9194 0,9931 0,1015 0,8170 
Diamante do Sul 0,9479 0,5055 0,8112 0,8844 0,9747 0,0047 0,6881 
Diamante D'Oeste 0,9338 0,7549 0,8198 0,8398 0,9690 0,4169 0,7890 
Entre Rios do Oeste 1,0000 0,9795 0,9674 0,9524 1,0000 0,9103 0,9683 
Formosa do Oeste 0,9977 0,8596 0,9077 0,9377 0,9942 0,0655 0,7937 
Foz do Iguaçu 0,9893 0,9740 0,9341 0,9169 0,9969 0,2534 0,8441 
Guaíra 0,9949 0,8264 0,8763 0,8943 0,9924 0,2015 0,7976 
Guaraniaçu 0,9572 0,7743 0,8616 0,8634 0,9797 0,0901 0,7544 
Ibema 0,9971 0,9174 0,9197 0,8856 1,0000 0,2596 0,8299 
Iguatu 0,9962 0,7692 0,9105 0,9225 0,9923 0,6346 0,8709 
Iracema do Oeste 1,0000 0,8977 0,8973 0,9059 0,9943 0,0852 0,7967 
Itaipulândia 0,9992 0,9413 0,9166 0,9453 0,9969 0,8779 0,9462 
Jesuítas 0,9979 0,9032 0,8997 0,9203 0,9937 0,1274 0,8070 
Lindoeste 0,9914 0,7787 0,8903 0,9237 0,9871 0,0827 0,7757 
Marechal Cândido Rondon 0,9980 0,9441 0,9496 0,9109 0,9988 0,8087 0,9350 
Maripá 1,0000 0,9427 0,9688 0,9522 0,9987 0,6823 0,9241 
Matelândia 0,9969 0,9347 0,9186 0,9449 0,9866 0,4044 0,8644 
Medianeira 0,9931 0,9061 0,9254 0,8789 0,9977 0,1969 0,8164 
Mercedes 0,9963 0,7800 0,9498 0,9372 0,9988 0,6316 0,8823 
Missal 0,9963 0,9011 0,9210 0,8770 0,9975 0,4564 0,8582 
Nova Aurora 0,9989 0,9363 0,9578 0,9694 0,9989 0,1121 0,8289 
Nova Santa Rosa 0,9987 0,9397 0,9606 0,8929 1,0000 0,7748 0,9278 
Ouro Verde do Oeste 0,9981 0,8906 0,9110 0,9190 0,9981 0,5075 0,8707 
Palotina  0,9992 0,9403 0,9443 0,9261 0,9992 0,5331 0,8904 
Pato Bragado 0,9982 0,9909 0,9731 0,9537 1,0000 0,9672 0,9805 
Quatro Pontes 1,0000 0,9611 0,9839 0,9814 1,0000 0,7080 0,9391 
Ramilândia 0,9935 0,8331 0,8513 0,8798 0,9918 0,2733 0,8038 
Santa Helena 0,9939 0,9262 0,9101 0,8931 0,9942 0,9563 0,9456 
Santa Lúcia 0,9978 0,7650 0,8952 0,9034 0,9978 0,0200 0,7632 
Santa Tereza do Oeste 0,9944 0,8387 0,9192 0,9547 0,9818 0,3394 0,8380 
Santa Terezinha de Itaipu 0,9984 0,9260 0,9137 0,8991 1,0000 0,2401 0,8295 
São José das Palmeiras 0,9800 0,8552 0,8492 0,8694 1,0000 0,3385 0,8154 
São Miguel do Iguaçu 0,9961 0,9025 0,9119 0,9128 0,9842 0,5479 0,8759 
São Pedro do Iguaçu 0,9987 0,8600 0,9236 0,9505 0,9973 0,3627 0,8488 
Serranópolis do Iguaçu 0,9971 0,9603 0,9722 0,9837 0,9985 0,5603 0,9120 
Terra Roxa 0,9823 0,8782 0,8871 0,8602 0,9952 0,4476 0,8417 
Toledo  0,9991 0,9297 0,9572 0,9408 0,9994 0,4312 0,8762 
Três Barras do Paraná  0,9874 0,8271 0,8851 0,8712 0,9932 0,1124 0,7794 
Tupãssi 0,9982 0,9200 0,9640 0,9623 0,9982 0,2164 0,8432 
Vera Cruz do Oeste 1,0000 0,8443 0,9012 0,8852 0,9939 0,0046 0,7715 
Figura 16: Índices de bem-estar social (IBES) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 
2015F) 
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6.1.3 Índice de Desempenho Econômico (IECO) 

 

 O IECO mede o desenvolvimento econômico a partir de variáveis relacionadas à 

renda, produção agropecuária e pessoal residente nas áreas rurais dos municípios e ocupados 

em atividades agropecuárias. 

 Desta forma, a variável ‘renda’, consiste no valor do rendimento nominal médio e 

mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade nos domicílios rurais. Já a variável ‘pluri’, 

mede a proporção de ocupados em atividades não agrícolas em relação ao total de ocupados 

nos domicílios rurais e, ‘produtiv’ mede a produtividade do trabalho na agricultura em termos 

de produção e renda, em que se apura o montante financeiro percebido com a venda das 

produções agropecuárias dos municípios, dividindo-se este valor pelo número de pessoas 

ocupadas nos estabelecimentos rurais. Para uma melhor compreensão, de igual modo, 

apresentam-se os resultados através da Figura 17, bem como o detalhamento das variáveis, 

nos Apêndices M, N e O. 

 A primeira variável analisada foi o rendimento nominal médio e mensal das pessoas 

de 10 anos ou mais de idade que residem nos domicílios rurais dos 50 municípios do oeste 

paranaense, dos quais, coube o destaque com o melhor índice, ao município de Quatro Pontes, 

com R$ 989,64 per capita, enquanto que na última posição figurou o município de Diamante 

do Sul, com R$ 291,15 per capita.  

 Em relação à proporção de indivíduos ocupados em atividades não agrícolas, em 

relação ao total de indivíduos ocupados nos domicílios rurais, o maior indicador apurado foi 

para o município de Assis Chateaubriand, em que 20,32% dos indivíduos com ocupação que 

residem em áreas rurais, ocupam-se em atividades não agropecuárias, representando 796 

pessoas. Da ordem inversa, os menores indicadores e de forma igualitária, foram atribuídos 

aos municípios de Iracema do Oeste, Anahy, Braganey, Iguatu e Santa Lúcia, em que todos os 

indivíduos com ocupação e que residem nas áreas rurais, trabalham exclusivamente na 

atividade agropecuária, o que permite inferir que estes municípios possuem condições 

favoráveis e que permitam que as famílias e seus membros, vivam e trabalhem na propriedade 

e para a própria família, diferentemente do município de Assis Chateubriand, em que 796 

pessoas residem nas áreas rurais mas trabalham em outros setores ou atividade não 

agropecuárias, que denota haver oportunidades insuficientes para todos. 
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 Município Renda Pluri Produtiv IECO 
Anahy 0,2957 0,0000 0,3709 0,2222 
Assis Chateaubriand 0,3389 0,2032 0,1889 0,2437 
Boa Vista da Aparecida 0,2559 0,0774 0,1137 0,1490 
Braganey 0,2416 0,0000 0,1764 0,1393 
Cafelândia 0,4677 0,0087 1,0000 0,4921 
Campo Bonito 0,3607 0,0128 0,5115 0,2950 
Capitão Leônidas Marques 0,4604 0,0230 0,1395 0,2076 
Cascavel 0,3904 0,0034 0,2024 0,1987 
Catanduvas 0,1896 0,0301 0,1909 0,1369 
Céu Azul 0,5029 0,0916 0,2443 0,2796 
Corbélia 0,3800 0,0417 0,5348 0,3188 
Diamante do Sul 0,0000 0,0232 0,0121 0,0118 
Diamante D'Oeste 0,0978 0,0115 0,0308 0,0467 
Entre Rios do Oeste 0,8983 0,0098 0,2098 0,3726 
Formosa do Oeste 0,2426 0,0044 0,1549 0,1340 
Foz do Iguaçu 0,6152 0,1732 0,0454 0,2779 
Guaíra 0,3255 0,0341 0,1746 0,1781 
Guaraniaçu 0,2482 0,0066 0,1161 0,1237 
Ibema 0,3163 0,0145 0,0521 0,1276 
Iguatu 0,1383 0,0000 0,0000 0,0461 
Iracema do Oeste 0,3354 0,0000 0,1718 0,1691 
Itaipulândia 0,3553 0,0148 0,0909 0,1537 
Jesuítas 0,1540 0,0263 0,0694 0,0833 
Lindoeste 0,1019 0,0924 0,1183 0,1042 
Marechal Cândido Rondon 0,8592 0,1021 0,2273 0,3962 
Maripá 0,6064 0,0260 0,5310 0,3878 
Matelândia 0,4283 0,0099 0,1324 0,1902 
Medianeira 0,6647 0,0173 0,1780 0,2867 
Mercedes 0,5686 0,0311 0,2190 0,2729 
Missal 0,3920 0,0077 0,1520 0,1839 
Nova Aurora 0,3005 0,1947 0,2493 0,2482 
Nova Santa Rosa 0,7007 0,1069 0,5523 0,4533 
Ouro Verde do Oeste 0,4386 0,0126 0,1363 0,1958 
Palotina 0,5908 0,0322 0,3169 0,3133 
Pato Bragado 0,8936 0,0247 0,3682 0,4288 
Quatro Pontes 1,0000 0,0052 0,1969 0,4007 
Ramilândia 0,0697 0,1180 0,0805 0,0894 
Santa Helena 0,4055 0,0993 0,1370 0,2139 
Santa Lúcia 0,3618 0,0000 0,2433 0,2017 
Santa Tereza do Oeste 0,2897 0,0080 0,2023 0,1667 
Santa Terezinha de Itaipu 0,6004 0,0062 0,1073 0,2379 
São José das Palmeiras 0,2412 0,0080 0,0314 0,0935 
São Miguel do Iguaçu 0,3865 0,0448 0,1864 0,2059 
São Pedro do Iguaçu 0,3855 0,0134 0,2068 0,2019 
Serranópolis do Iguaçu 0,8039 0,0090 0,3333 0,3821 
Terra Roxa 0,3325 0,0416 0,1223 0,1655 
Toledo 0,8059 0,0088 0,2857 0,3668 
Três Barras do Paraná 0,2259 0,0200 0,3270 0,1910 
Tupãssi 0,8041 0,0129 0,3445 0,3872 
Vera Cruz do Oeste 0,3020 0,0058 0,1296 0,1458 

Figura 17: Índices de desempenho econômico (IECO) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 
2015f) e Censo Agropecuário 2006 (2015b). 
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 Ainda, quando apurada a produção e renda do trabalho na agricultura, de forma per 

capita com as pessoas ocupadas nos estabelecimentos rurais, Cafelândia ocupa a melhor 

posição, com uma renda bruta anual per capita de R$ 589.545,44, enquanto que na última 

posição encontra-se o município de Iguatu, com R$ 20.251,77 de renda bruta anual per 

capita. Demontra-se com isso, uma grande diferença de renda, o que comprova que as 

desigualdades sociais ainda estão presentes e enraizadas em algumas localidades e, que os 

programas sociais do Estado não tem realizado o seu papel de forma adequada e equânime, 

dos quais pode-se destacar os programas e fundos destinados ao custeio e financiamento da 

agricultura e, principalmente o PRONAF, que fora desenvolvido para as famílias de 

agricultores de baixa renda, com o objetivo de melhorar a condição de vida dos que dela 

dependem, principalmente no aspecto ‘incremento de renda’, que por sua vez, quando no 

futuro for alcançado, poderá naturalmente melhorar outros aspectos importantes para sua 

subsistência. 

 Avançando um pouco mais na análise destes indicadores, constata-se que, os 

municípios de Vera Cruz do Oeste, Diamante D’Oeste e Diamante do Sul, que na variável 

‘produtiv’, ocuparam a 36º, 48º e 49º posição neste ranking, respectivamente e, que são em 

ordem crescente, os menos favorecidos com renda bruta per capita anual, são também os 

municípios que apresentaram os piores resultados em variáveis de outras dimensões, como 

por exemplo: Diamante D’Oeste, apresentou o menor índice quando se tratou dos domicílios 

com a existência de ao menos um banheiro ou sanitário, com apenas 93,38%; Diamante do 

Sul, que ocupou a última posição do ranking quando analisados os domicílios com acesso à 

telefonia fixa ou móvel, com apenas 50,55%; Vera Cruz do Oeste, que ocupou também a 

última posição quando a variável analisada foi dos domicílios rurais que possuiam 

abastecimento de água por meio de rede geral, que se entende como água tratada, com 0,46% 

das residências contando com esta condição. De forma análoga, na esfera ‘educação’, quando 

pesquisado o percentual de adultos com 5 anos ou mais alfabetizados, Diamante do Sul 

novamente figura na última posição com 81,12% deste grupo de indivíduos alfabetizado, 

enquanto que, ao abordar-se a mesma variável, porém tomando como base a população rural 

com idade entre 5 e 14 anos e já alfabetizada, Diamante D’Oeste assumiu a pior colocação, 

tendo apenas 83,98% deste grupo já alfabetizado. 

 Com isso, pode-se ainda, atribuir ao fator ‘renda’, a possibilidade de se ter indicadores 

favoráveis nestes aspectos, bem como, quando o fator ‘renda’ for insufuciente para a 

subsistência ou a promoção de condições dignas de sobrevivência no meio rural, as variáveis 

ante citadas tendem a ter seu indicador reduzido. 
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6.1.4 Índice de Meio Ambiente (IMA) 

 

 Este índice mede o desenvolvimento rural a partir de duas variáveis, que envolvem a 

preservação do meio ambiente, por parte do homem, que tem papel fundamental neste 

aspecto, em que, o meio ambiente quanto à preservação da fauna, flora, ar, solo, água e 

demais recuros naturais está sob controle direto do homem, que por meio de suas ações, pode 

promovê-lo ou destruí-lo, podendo causar danos irreversíveis ao ecossistema e à humanidade. 

 Os resultados do IMA, podem ser verificados na Figura 17, tendo seu detalhamento 

apresentados nos Apêndices P e Q. 

 A primeira variável analisada é a ausência de monoculturas, pois, conforme Kageyama 

(2004), quando há a presença de monoculturas, que podem ser entendidas como culturas 

‘modernas’, aumenta-se os níveis de degradação do meio ambiente, por conta do uso de 

agrotóxicos e outros insumos, ao passo que, na contramão, permite com que os domicílios 

rurais apresentem aumento da produção e da renda. 

 Apurou-se para o cômputo desta variável, inicialmente, os 5 principais produtos 

agrícolas em quantidade produzidos, sendo 5 referentes às culturas temporárias, as quais 

permitem uma única colheita e, que para que ocorra uma nova safra, deve-se iniciar o ciclo 

produtivo, a partir do plantio da semente, terminando com a colheita de seus frutos, bem 

como outras 5, referentes às culturas permanentes, que consistem naquelas em que a plantação 

permite mais de uma colheita, bastando que sejam realizados tratos culturais periódicos com 

vistas a manter a qualidade das lavouras e garantir uma produção satisfatória. 

 Após, apurou-se a soma da área plantada das 5 principais culturas temporárias, bem 

como da área destinada à colheita das 5 principais culturas permanentes, calculando-se a 

proporção destas em relação à soma da área total plantada ou destinada à colheita de todos os 

produtos agrícolas produzidos nos municípios do oeste paranaense. 

 O segundo aspecto considera a proporção dos estabelecimentos agropecuários dos 

municípios que adotam práticas de conservação de solo em relação ao total de 

estabelecimentos agropecuários. Para tanto, os dados coletados a partir da Pesquisa Agrícola 

Municipal 2015 (IBGE, 2015i), considera 7 práticas como “conservadoras de solo”, sendo 

estas: plantio em nível; uso de terraços, rotação de culturas; uso de lavouras para 

reforma/renovação/recuperação de pastagens; pousio ou descanso de solos; queimadas e, 

proteção e/ou conservação de encostas. 
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Município Nmonoc Psolo IMA 
Anahy 0,9453 0,9892 0,9673 
Assis Chateaubriand 0,9972 0,9453 0,9712 
Boa Vista da Aparecida 0,9633 0,7268 0,8450 
Braganey 0,9630 0,8293 0,8962 
Cafelândia 0,9991 0,7752 0,8871 
Campo Bonito 0,9976 0,8075 0,9026 
Capitão Leônidas Marques 0,9274 0,6926 0,8100 
Cascavel 0,9634 0,8299 0,8967 
Catanduvas 0,9904 0,6911 0,8407 
Céu Azul 0,9940 0,7961 0,8950 
Corbélia 0,9967 0,8205 0,9086 
Diamante do Sul 0,9758 0,8311 0,9034 
Diamante D'Oeste 0,9337 0,5852 0,7595 
Entre Rios do Oeste 0,9992 0,8913 0,9453 
Formosa do Oeste 1,0003 0,8999 0,9501 
Foz do Iguaçu 0,9979 0,6226 0,8103 
Guaíra 1,0000 0,8328 0,9164 
Guaraniaçu 0,9926 0,5547 0,7736 
Ibema 0,9934 0,9129 0,9531 
Iguatu 0,8274 0,9280 0,8777 
Iracema do Oeste 1,0010 0,8974 0,9492 
Itaipulândia 0,9642 0,8668 0,9155 
Jesuítas 0,9893 0,8318 0,9106 
Lindoeste 0,9794 0,7118 0,8456 
Marechal Cândido Rondon 0,9876 0,8985 0,9431 
Maripá 0,9991 0,9109 0,9550 
Matelândia 0,9711 0,8532 0,9121 
Medianeira 0,9855 0,8446 0,9151 
Mercedes 0,9857 0,8885 0,9371 
Missal 0,9825 0,7847 0,8836 
Nova Aurora 0,9901 0,8779 0,9340 
Nova Santa Rosa 0,9996 0,9071 0,9533 
Ouro Verde do Oeste 0,9857 0,9130 0,9493 
Palotina 0,9939 0,9106 0,9523 
Pato Bragado 0,9988 0,8241 0,9115 
Quatro Pontes 0,9998 0,8330 0,9164 
Ramilândia 0,9933 0,7997 0,8965 
Santa Helena 0,9912 0,7129 0,8521 
Santa Lúcia 0,9312 0,6420 0,7866 
Santa Tereza do Oeste 0,9709 0,8119 0,8914 
Santa Terezinha de Itaipu 0,9930 0,8504 0,9217 
São José das Palmeiras 0,9889 0,7945 0,8917 
São Miguel do Iguaçu 0,9874 0,8070 0,8972 
São Pedro do Iguaçu 0,9854 0,4539 0,7196 
Serranópolis do Iguaçu 0,9843 0,9616 0,9729 
Terra Roxa 0,9777 0,9025 0,9401 
Toledo 0,9861 0,8722 0,9291 
Três Barras do Paraná 0,9944 0,7921 0,8932 
Tupãssi 0,9946 0,8924 0,9435 
Vera Cruz do Oeste 0,9881 0,8316 0,9098 
Figura 18: Índices de meio ambiente (IMA) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados da Pesquisa Agrícola Municipal 2015 
(IBGE, 2015i). 
 

 Além das práticas anteriores citadas, a pesquisa considerou também a prática de 

queimadas, como uma prática de conservação de solo, porém, nesta pesquisa, este método foi 

descartado ou desconsiderado, por conta de ser altamente poluente e que agride de 
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sobremaneira o meio ambiente. Logo, considerou-se oportuno descartar do cômputo de 

‘psolo’, os estabelecimentos que a praticam, somando-se o número destes com os que a 

pesquisa considerou que não praticam qualquer prática de conservação de solo. No Apêndice 

K, pode-se verificar as informações com maiores detalhes. 

 Em primeiro lugar, tendo a maior concentração de monoculturas, estão os municípios 

de Iracema do Oeste, Formosa do Oeste e Guaíra, com 100% da área total destinadas às 

monocultutas, enquanto o menor percentual foi atribuído ao município de Iguatu, em que 

82,74% das áreas são destinadas às monoculturas, conforme o Apêndice P e, de forma 

complementar e analítica, no Anexo A, apresentam-se dados relativos à área plantada, área 

colhida, quantidade produzida e valor da produção das lavouras temporárias. Sob a mesma 

ótica, no Anexo B podem ser visualizadas as informações referentes à área plantada, área 

colhida, quantidade produzida e valor da produção das lavouras permanentes. 

 Considera-se oportuno registrar que, na Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 

2015i), para os municípios de Formosa do Oeste e Iracema do Oeste, a área total cultivada 

para todas as culturas temporárias e permanentes é inferior à soma das 5 principais culturas, 

tanto temporárias, quanto permanentes, o que resultou em um índice acima de 1,0. 

Lógicamente este valor seria impossível, contudo, teve-se o cuidade de revisar os dados destes 

municípios com vistas a confirmar as informações e se estas foram mineradas – termo 

utilizado por Tan, Steinbach e Kumar (2009, p.3) que o definem como “o processo de 

descoberta automática de informações úteis em grandes depósitos de dados [...] com o intuito 

de descobrir padrões úteis e recentes que poderiam, de outra forma, permanecer ignorados”, 

de forma correta. Maiores detalhes podem ser verificados no Anexo A. 

 Quanto às práticas agrícolas utilizadas para a conservação de solo, no município de 

Anahy, 98,92% dos estabelecimentos rurais praticam uma das 6 práticas ante citadas para a 

conservação de solo. O pior indicador foi apurado para São Pedro do Iguaçu, em que apenas 

45,39% destes adotam uma destas práticas, o que resulta em 450 estabelecimentos que não 

adotam qualquer uma das práticas. 

 Segunda Kageyama (2004), este índice parcial é o componente mais problemático para 

o cálculo do IDR, levando-se em conta a metodologia da OCDE (1996), que contempla, no 

quadrante ‘meio ambiente e sustentabilidade’, questões relacionadas à topografia e clima, 

mudanças no uso da terra, espécies e habitats, água e solo, bem como, qualidade do ar. 

 A partir desta dificuldade ou lacuna encontrada, realizou-se mais uma adaptação à 

metodologia de Kageyama (2004), ante sugerida pela OCDE (1996), para avaliar, de forma 

mais precisa, a variável IMA. Desta forma, estruturou-se um instrumento de pesquisa 
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adaptado da metodologia VAPERCOM, de Brandalise (2008), objetivando identificar o grau 

de percepção ambiental da variável ambiental na cadeia produtiva, na ótica da redução, 

reutilização e reciclabilidade dos recursos, associada ao comportamento do consumidor, que 

neste estudo, terá como população da pesquisa, os produtores rurais enquadrados no conceito 

de agricultores familiares e residentes no município de Marechal Cândido Rondon – PR, qual 

fora um dos municípios dentre os 50 estudados para o cômputo do IDR. Este segundo estudo, 

está contemplado na seção 6.3 desta dissertação. 

6.1.5 – IDR’s para os municípios do oeste paranaense 

Tendo sido efetuados os cálculos dos índices parciais – IPOP, IBES, IECO e IMA, 

procedeu-se com o cálculo final do IDR para os municípios, através da fórmula: IDR = (IPOP 

+ IBES + IECO + IMA) / 4. Desta forma, realizou-se uma distribuição dos resultados em 

quartis, através do Microsoft Excel, os quais são comumente utilizados em pesquisas para 

dividir a população ou resultados em grupos, fase em que aos municípios que se enquadraram 

no primeiro quartil, atribuiu-se um IDR Baixo; aqueles que se enquadraram no segundo e 

terceiro quartil, receberam o IDR Médio I e IDR Médio II e, os que enquadraram-se no quarto 

quartil, assumiram um IDR Alto. Assim, tem-se 25% dos municípios em cada extremo dos 

resultados e 50% destes na faixa intermediária, conforme sugere Kageyama (2004). A 

dinâmica para a classificação dos municípios quanto aos seus IDR’s, está apresentados na 

Figura 19. 

 

Municipios Quantidade de municípios Níveis Intervalos de IDR’s 
 

Oeste 

paranaense 

 

50 

IDR Baixo 0,4629 – 0,5117 
IDR Médio I 0,5118 – 0,5345 
IDR Médio II 0,5346 – 0,5756 
IDR Alto 0,5757 - 0,6507 

Figura 19: Dinâmica para a classificação dos municípios, de acordo com o seu IDR. 
Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor (2015), a partir de: Kageyama, A. (2004). 
Desenvolvimento rural: conceito e medida. Cadernos de Ciência & Tecnologia. 21(3), 379-
408. 
 

 A partir da apuração dos intervalos dos quartis, tem-se o resultados final, classificando 

os municípios de acordo com seus IDR’s em níveis, o que pode ser apreciado na Figura 18. 

Esta classificação, reúne 13 municípios com IDR Alto, 12 municípios com IDR Médio I e 

outros 12 com IDR Médio II, bem como 13 municípios com IDR Baixo. Desta forma, 

encerra-se a metodologia para o cálculo dos IDR’s e passa-se a realizar uma breve análise. 
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 IDR Município Nível 
0,4629 Diamante do Sul 

Baixo 

0,4711 Iguatu 
0,4795 Diamante D'Oeste 
0,5024 Vera Cruz do Oeste 
0,5031 Jesuítas 
0,5045 Lindoeste 
0,5060 Boa Vista da Aparecida 
0,5063 Capitão Leônidas Marques 
0,5070 Catanduvas 
0,5080 Santa Lúcia 
0,5080 Ramilândia 
0,5087 São José das Palmeiras 
0,5114 Cascavel 
0,5123 Formosa do Oeste 

Médio II 

0,5128 Ibema 
0,5154 Terra Roxa 
0,5158 Iracema do Oeste 
0,5166 Guaraniaçu 
0,5190 Santa Tereza do Oeste 
0,5206 Braganey 
0,5209 Guaíra 
0,5216 Anahy 
0,5256 Matelândia 
0,5301 Assis Chateaubriand 
0,5329 Três Barras do Paraná 
0,5361 Ouro Verde do Oeste 

Médio I 

0,5408 Missal 
0,5413 São Pedro do Iguaçu 
0,5439 Nova Aurora 
0,5449 Medianeira 
0,5467 Itaipulândia 
0,5471 Santa Terezinha de Itaipu 
0,5471 Corbélia 
0,5484 Céu Azul 
0,5571 São Miguel do Iguaçu 
0,5664 Campo Bonito 
0,5709 Palotina 
0,5772 Mercedes 

Alto 

0,5805 Toledo 
0,5809 Santa Helena 
0,5902 Tupãssi 
0,5976 Foz do Iguaçu 
0,6037 Serranópolis do Iguaçu 
0,6059 Cafelândia 
0,6107 Maripá 
0,6234 Quatro Pontes 
0,6235 Entre Rios do Oeste 
0,6263 Pato Bragado 
0,6272 Marechal Cândido Rondon 
0,6507 Nova Santa Rosa 

Figura 20: Índice de Desenvolvimento Rural e suas classificações 
Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor (2015), a partir dos dados do Censo Demográfico 
2010 (IBGE 2015f), do Censo Agropecuário  2006 (IBGE, 2015b), da Contagem 
Populacional 2007 (IBGE, 2015h), além da Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i). 
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 Conforme a Figura 20 percebe-se que os municípios com um Alto IDR estão de certa 

forma, concentrados em uma região, no entorno do município de Marechal Cândido Rondon, 

que figurou como 2º colocado no ranking geral, ao lado de Nova Santa Rosa, que liderou o 

mesmo. A Figura 20 foi apresentada com vistas a identificar os municípios por nome, quanto 

à sua classificação de IDR. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Distribuição dos resultados do IDR Alto, Médio I e II e Baixo, no Oeste 
Paranaense 
Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor (2015), a partir de IBGE Cidades. Recuperado em 21 
novembro, 2015, de  http://cidades.ibge.gov.br/download/mapa_e_municipios.php?lang=&uf 
 

6.2 ROYALTIES DE ITAIPU  

 Considera-se oportuno destacar uma variável muito importante para o 

desenvolvimento dos municípios do oeste do Paraná, em especial dos lindeiros ao Lago de 

Itaipu, que desde a sua criação, com a água do Rio Paraná, passou a fornecer a força hídrica 

necessária para a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta – a Itaipu 

Binacional, localizada no extremo oeste do município de Foz do Iguaçu, mas que, por sua 

magnitude, ocupa toda a extensão entre as divisas secas dos dois países – Brasil e Paraguai 

(Itaipu Binacional, 2015a). 

 Os dois países, em 1976, assinaram o Tratado de Itaipu, tornando-a uma entidade 

binacional, atendendo aos dois países, que no início da sua implantação, possuíam sérios 

problemas com a geração de energia. O Paraguai, ante Itaipu, contava com apenas uma usina 

hidrelétrica de pequeno porte, chamada Icaray. Já o Brasil, a partir desta usina, praticamente 
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dobrou sua capacidade de geração de energia, consolidando a opção pela energia produzida 

por meio do aproveitamento da força dos rios (Itaipu Binacional, 2015b). 

 Imensos impactos ambientais foram provocados nos municípios no entorno do Lago 

de Itaipu, que, quando criado, inundou 1.350 quilômetros quadrados, abrangendo inclusive, a 

área onde se localizavam as Sete Quedas, famosas por suas belezas e localizadas no município 

de Guaíra, que a partir da conclusão do enchimento do reservatório de água de Itaipu, 

desapareceram definitivamente. Por conta deste episódio e de outros, incluindo os 

alagamentos de terra, no Tratado de Itaipu, considerou-se uma compensação financeira a 

partir da comercialização de energia da usina, em março de 1985. Esta compensação 

financeira é denominada de royalties (Itaipu Binacional, 2015a). 

 Os royalties são pagos mensalmente e proporcionais à extensão das áreas submersas 

pelo lago e pela quantidade de energia produzida mensalmente. No Paraguai, estes recursos 

são repassados ao Ministério de Hacienda, que desde 1985, recebeu mais de US$ 4,7 bilhões. 

No Brasil, a Lei dos Royalties, prevê a distribuição da compensação financeira da seguinte 

forma: 45% aos Estados, 45% aos municípios e 10% para órgãos federais, como o Ministério 

do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e Fundo Nacional de Desenvolvimento e 

Tecnológico. Dos 45% destinados aos municípios, 85% é distribuído proporcionalmente aos 

municípios lindeiros, conforme a extensão do alagamento gerado e, os demais 15% são 

distribuídos aos municípios indiretamente atingidos, correspondente à extensão ‘rio acima’ da 

usina (Itaipu Binacional, 2015b). 

 No Paraná, 15 municípios passaram a ser beneficiados diretamente, além do município 

de Mundo Novo, no Estado do Mato Grosso do Sul (Itaipu Binacional, 2015b). Na Figura 22, 

pode-se visualizar os municípios atingidos e que, são diretamente beneficiados pelos 

royalties. 

 Considerando o último repasse de royalties, em 10 de novembro de 2015, com o 

acumulado dos repasses aos municípios lindeiros ao lago, conforme Itaipu Binacional 

(2015b), tem-se a Figura 23, que permite identificar a distribuição realizada por município no 

referido mês, bem como o acumulado, deste o início das distribuições, em março de 1985. 

Destaca-se como líder no ranking, o município de Santa Helena, seguido por Foz do Iguaçu e 

Itaipulândia, com a segunda e terceira posição, respectivamente. 

 Diante dos dados, dos 13 municípios classificados com IDR Alto, 6 fazem parte do 

grupo dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, recebendo a compensação financeira de 

royalties. Dentre os 12 classificados com IDR Médio I, 5  pertencem ao mesmo grupo 
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beneficiado, enquanto que para os outros 12, classificados com IDR Médio II, 2 são lindeiros 

e, dos demais 13, com IDR Baixo, 2 recebem royalties. 

 Essa comparação permite sugerir um dos possíveis motivos pelo qual, há um 

aglomerado de municípios com um IDR Alto: Mercedes, Marechal Cândido Rondon, Pato 

Bragado, Entre Rios do Oeste e Santa Helena, além de outros 2 municípios – Foz do Iguaçu e 

Serranópolis do Iguaçu, que não estão no mesmo aglomerado. Em resumo, dos 13 municípios 

com Alto IDR, 7 recebem royalties, correspondendo a 53,85%. 

 

Figura 22: Mapa dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, no território brasileiro. 
Fonte: Histórico do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de 

Itaipu (2015), recuperado em 27 novembro, 2015, de https://www.lindeiros.org.br/lindeiros/ 

 

 Dos demais 37 municípios do oeste paranaense estudados, ainda 9 municípios são 

compensados financeiramente por Itaipu. O que chama a atenção, são os municípios de São 
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José das Palmeiras e Diamante D’Oeste, para os quais computou-se um IDR Baixo, mas que 

fazem parte dos 15 municípios paranaenses beneficiados diretamente pelos royalties, embora 

estejam nas posições de nº. 14 e 13, respectivamente, no ranking de repasses, conforme a 

Figura 22. 

 Schlindwein, Cardoso e Shikida (2014), avaliaram os aspectos das desigualdades 

socioeconômicas nos municípios lindeiros do oeste paranaense, entre os anos de 2000 a 2009, 

questionando se o indicador de desenvolvimento destes, aumenta em detrimento dos royalties 

recebidos. Esta hipótese foi refutada, pois houve uma correlação negativa entre o aumento do 

Índice de Desenvolvimento Econômico e o recebimento de royalties.  

 

Município Repasse atual (11/2015) Acumulado (desde 03/1985 a 11/2015) 
Foz do Iguaçu US$ 651,6 mil US$ 324,7 milhões 
Santa Terezinha de Itaipu US$ 135,3 mil US$ 67,4 milhões 
São Miguel do Iguaçu US$ 293,5 mil US$ 158,7 milhões 
Itaipulândia US$ 580,2 mil US$ 276,6 milhões 
Medianeira US$ 3,7 mil US$ 1,8 milhão 
Missal US$ 129,4 mil US$ 64,4 milhões 
Santa Helena US$ 851,5 mil US$ 424,3 milhões 
Diamante do Oeste US$ 18,1 mil US$ 9 milhões 
São José das Palmeiras US$ 6,3 mil US$ 3,1 milhões 
Marechal Cândido Rondon US$ 180,9 mil US$ 97 milhões 
Mercedes US$ 62,4 mil US$ 29,7 milhões 
Pato Bragado US$ 152 mil US$ 72,4 milhões 
Entre Rios do Oeste US$ 106,2 mil US$ 50,6 milhões 
Terra Roxa US$ 5,1 mil US$ 2,5 milhões 
Guaíra US$ 164,7 mil US$ 82 milhões 
Mundo Novo (MS) US$ 47,5 mil US$ 23,6 milhões 
Total US$  3.388,4 milhões US$ 1.687,8 bilhões 

Figura 23: Repasses de royalties – repasse atual (11/2015) e acumulado (desde 03/1985 a 
11/2015), por município e que fazem divisa com o reservatório de Itaipu. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de adaptação de: Royalties (2015), recuperado em 
27 novembro, 2015, de https://www.itaipu.gov.br/responsabilidade/royalties 
 

  Cabe ainda destacar quanto à este assunto, que o período de pagamento dos royalties 

finda-se no ano de 2023, quando se encerra o Tratado de Itaipu (Gonçalves, 2011, dezembro 

29). Logo, aos municípios “abençoados” por Itaipu, espera-se que as atuais e futuras 

administrações possam encaminhar os municípios para serem capazes de se autossustentar e 

melhorar seus IDR’s e, mesmo aos municípios com Alto IDR e com altos valores recebidos 

mensalmente de Itaipu, cabe a mesma reflexão.  
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6.3 GRAU DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL E DO COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, PR 

 

 Através do instrumento de pesquisa, conforme Apêndice A desta dissertação, foram 

aplicados 100 questionários – número um pouco acima da quantidade mínima (95) calculada, 

considerando a possibilidade de erro amostral de 10%, conforme já destacada na metodologia, 

no período de 02/09/2015 a 13/11/2015, quando neste período, foi possível conhecer in loco a 

realidade de algumas das propriedades rurais do município de Marechal Cândido Rondon – 

PR, principalmente as de agricultores familiares, que consistiram na população desta 

pesquisa. 

 Antes de aplicar o instrumento de pesquisa, esclareceu-se os seus objetivos, 

finalidades, bem como de que forma o questionário deveria ser respondido, sendo que a 

maioria destes foi respondida através da leitura e imediata resposta por parte do próprio 

entrevistado, enquanto que alguns pesquisados, dependendo das condições, não conseguiam 

ler ou interpretar corretamente as questões, caso tivessem de respondê-las sozinhas. Nestas 

situações, o mesmo fora lido por parte do entrevistador, de forma clara, o que necessitou em 

determinadas situações, esclarecer o que pretendia a pergunta, mas com outra linguagem, 

diferente daquela que constava no questionário. 

 Em algumas visitas, não fora possível o preenchimento do questionário no momento 

em que o pesquisador esteve nestas propriedades. Logo, procurou-se apenas esclarecer os 

objetivos e finalidades do mesmo e, na semana seguinte, em um dia combinado, o pesquisador 

retornava à propriedade com a finalidade de recolher o instrumento de pesquisa com as 

respostas. 

 Houve também, uma reunião com os agricultores familiares do município, junto ao 

Café Colonial, do Parque de Exposições Álvaro Dias, em Marechal Cândido Rondon – PR, 

promovida pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural [EMATER], 

em meados do mês de setembro, oportunidade em que foi possível a aplicação de alguns 

questionários. 

 A partir desta seção, foram apresentados estes resultados, os quais estão divididos em 

quatro conjuntos: (1) caracterização do pesquisado; (2) percepção ambiental; (3) consumo 

ecológico, e (4) etapas da Análise do Ciclo de Vida do Produto (ACV). 
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6.3.1 Conjunto 01 – Caracterização do pesquisado 

 

 Este conjunto com 5 questões objetivou caracterizar o público estudado, em relação ao 

sexo, idade, renda familiar, fonte de informações sobre as questões ambientais relacionadas ao 

dia a dia ou rotina, bem como captar a percepção dos agricultores em relação ao impacto que 

insumos e produtos utilizados nas suas atividades desempenhadas causam ao meio ambiente. 

 A primeira informação obtida por meio do instrumento de pesquisa é de que, na 

composição da amostra, participaram 58 homens e 42 mulheres, o que corresponde a 58% e 

42%, respectivamente. Quando à idade, a maior parte correspondeu às pessoas com mais de 

41 anos, sendo as demais faixas de idade apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3 
Faixa etária dos pesquisados 
Idade em faixas Nº de respondentes % % acumulado 
Até 20 anos 1 1% 1% 
Entre 21 e 30 anos 11 11% 12% 
Entre 31 e 40 anos 15 15% 27% 
Mais de 41 anos 71 71% 98% 
Não respondeu 2 2% 100% 
Total 100 100%  

Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 A composição da renda familiar, pode ser visualizada na Tabela 4. 

 
Tabela 4 
Faixa de renda familiar 
Renda em faixas Nº de respondentes % % acumulado 

Até 1 salário mínimo 15 15% 15% 

De 1 a 4 salários mínimos 51 51% 66% 

De 4 a 7 salários mínimos 21 21% 87% 

De 7 a 10 salários mínimos 4 4% 91% 

Mais de 10 salários mínimos 5 5% 96% 

Não responderam 4 4% 100% 

Total 100 100%  

 Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

  Nesta, pode-se observar que 51% da amostra possui de 1 a 4 salários mínimos que, a 

valores atuais (R$ 788,00, base de novembro/2015), corresponde a no máximo R$ 3.152,00 

de renda familiar/mês. Adicionalmente, 15 famílias sustentam-se com até R$ 788,00/mês, o 

que considera-se um valor insuficiente para a manutenção familiar e, 21 famílias possuem 
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renda mensal entre 4 a 7 salários mínimos. As demais faixas de renda, bem como aqueles que 

não responderam à questão proposta, representam 13%. 

 De posse destes dados, apresenta-se uma tabela de dupla entrada (Tabela 5), para 

complementar a compreensão, quanto ao sexo, idade e renda familiar. 

 Dentre os pesquisados, tanto do grupo de homens quanto no de mulheres, percebeu-se 

que a maioria, possui mais de 41 anos e possuem uma renda familiar mensal de 1 a 4 salários 

mínimos. Quanto ao quesito renda familiar mensal, através da Tabela 6, pode-se realizar um 

comparativo com a renda média mensal familiar, a nível de Brasil, da população urbana e 

população rural, da região sul do país, bem como do estado do Paraná, com a da amostra 

pesquisada.  

 
Tabela 5 
Sexo × idade × faixa de renda familiar 

 Até 1 
s.m. 

De 1 a 4 
s.m. 

De 4 a 7 
s.m. 

De 7 a 10 
s.m. 

Mais de 10 
s.m. 

Não 
respondeu 

Total 

Feminino 11 22 7 - 1 1 42 

Até 20 anos 1 - - - - - 1 
Entre 21 e 30 anos 1 2 - - - - 3 
Entre 31 e 40 anos - 6 3 - - - 9 
Mais de 41 anos 8 14 4 - 1 1 28 
Não respondeu 1 - - - - - 1 

Masculino 4 29 14 4 4 3 58 

Entre 21 e 30 anos - 3 4 1 - - 8 
Entre 31 e 40 anos - 3 2 1 - - 6 
Mais de 41 anos 4 23 8 2 3 3 43 
Não respondeu - - - - 1 - 1 
Total 15 51 21 4 5 4 100 

 Nota. Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 Para tanto, atribuiu-se ao total de entrevistados que respondeu à questão sobre a renda 

familiar e enquadrados em suas devidas faixas de renda, a quantia de salários mínimos 

percebida de forma mensal, levando-se em conta o maior número de salários mínimos 

possíveis de cada grupo, tendo como base monetária o valor do salário mínimo vigente entre 

01/03/2008  a 31/01/2009, ou seja, R$ 415,00, conforme a Lei nº 11.709, de 19/06/2008.  

 Este valor foi atribuído para não prejudicar a comparação, visto que esta baseia-se em 

dados dos anos de 2008 a 2009. Desta forma, a renda média mensal atribuída por família da 

amostra pesquisada seria de R$ 1.971,30, que está abaixo da média de todos os níveis 

apurados, exceto quanto o comparativo é realizado com o nível ‘Brasil (área rural)’. Isso 

demonstra que há uma concentração de renda maior nas áreas urbanas do país que, somadas 

às das àreas rurais, elevam a média mensal por família. 
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Tabela 6 
Comparativo entre as rendas médias e mensais, em níveis, das famílias brasileiras 

Nível 

 
 

Origem do rendimento, 
número e tamanho médio 

das famílias 

Rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar (R$)    

 Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar   

 
Total 

Até 830,00  Mais de 
830 

a 
1.245,00  

 Mais de 
1.245,00 

a 
2.490,00  

 Mais de 
2.490,00 

a 
4.150,00  

Mais de 
4.150,00 

a 
6.225,00 

Mais de 
6.225,00 

a 
10.375,00 

Mais de 
10.375,00 

Brasil                   
(Total) 

Rendimento total e variação patrimonial            2.763,47                544,21             1.034,06             1.772,54           3.175,93           5.017,69           7.875,76         17.991,42  

    Rendimento total             2.641,63                540,32             1.024,27             1.747,32           3.097,27           4.843,69           7.508,65         16.203,45  

    Variação patrimonial               121,83                    3,89                    9,78                  25,22                78,66              174,00              367,10           1.787,97  

Número de famílias        57.816.604         12.503.385         10.069.184         16.972.311         8.890.463         4.181.485         2.994.837         2.204.938  

Tamanho médio da família (pessoas)                   3,30                    3,07                    3,18                    3,38                  3,42                  3,48                  3,47                  3,30  

Brasil                   
(Área urbana) 

Rendimento total e variação patrimonial            2.999,98                558,61             1.035,21             1.780,53           3.181,38           5.021,37           7.880,74         17.982,78  

    Rendimento total             2.866,36                554,91             1.026,88             1.757,41           3.105,49           4.857,91           7.521,92         16.206,31  

    Variação patrimonial   133,62   3,70   8,33   23,12   75,89   163,47   358,83  1 776,46 

Número de famílias        48.808.989           8.820.720           8.106.788         14.685.985         8.250.737         3.946.227         2.870.157         2.128.377  

Tamanho médio da família (pessoas)                   3,24                    2,90                    3,09                    3,32                  3,38                  3,47                  3,47                  3,29  

Brasil             
(Área rural) 

Rendimento total e variação patrimonial            1.481,91                509,72             1.029,29             1.721,23           3.105,64           4.955,93           7.760,91         18.231,53  

    Rendimento total             1.423,95                505,37             1.013,51             1.682,52           2.991,26           4.605,14           7.203,25         16.123,61  

    Variação patrimonial   57,96   4,34   15,79   38,70   114,39   350,79   557,66  2 107,92 

Número de famílias          9.007.615           3.682.665           1.962.397           2.286.327            639.726            235.258            124.680              76.562  

Tamanho médio da família (pessoas)                   3,60                    3,46                    3,55                    3,78                  3,89                  3,78                  3,61                  3,37  

Brasil     
(Região Sul) 

Rendimento total e variação patrimonial            3.050,82                558,86             1.041,17             1.809,50           3.152,54           5.037,41           7.907,42         17.571,11  

    Rendimento total             2.873,52                554,17             1.032,99             1.777,77           3.050,68           4.829,62           7.295,22         15.169,66  

    Variação patrimonial               177,30                    4,69                    8,18                  31,72              101,85              207,79              612,20           2.401,45  

Número de famílias          8.898.449           1.205.776           1.260.443           2.986.650         1.718.616            851.948            551.300            323.717  

Tamanho médio da família (pessoas)                   3,10                    2,58                    2,89                    3,16                  3,29                  3,36                  3,47                  3,12  

Paraná 

Rendimento total e variação patrimonial            2.901,27                570,36             1.041,45             1.808,37           3.160,13           5.008,13           7.973,45         16.929,79  

    Rendimento total             2.763,96                565,78             1.033,41             1.772,48           3.065,27           4.809,02           7.636,04         14.938,95  

    Variação patrimonial               137,31                    4,58                    8,03                  35,89                94,85              199,11              337,41           1.990,84  

Número de famílias          3.305.696              475.763              511.887           1.111.663            623.843            299.482            166.073            116.985  

Tamanho médio da família                   3,22                    2,75                    2,99                    3,29                  3,45                  3,41                  3,54                  3,21  

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 (IBGE, 2015e). 
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 Dando sequência à análise do Conjunto 01, apresenta-se a Figura 24, que aponta as 

respostas sobre a fonte de informações sobre as questões ambientais relacionadas com as 

atividades produtivas ou atividades do dia a dia dos entrevistados.  

 

28%

2%31%

35%

3% 1%

Assistentes técnicos 
(agrônomos, veterinários e 
outros)

Família

Possui mais de uma fonte 
de informações

Mídia 
(tv, rádio, jornal, revistas)

Não responderam

Rótulos/embalagens

 

Figura 24: Fonte de obtenção de informações sobre as questões ambientais 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 A maior parte, 35% dos agricultores familiares, baseia-se em informações repassadas 

pela mídia, por meio da televisão, jornais, rádio, revistas e outros, dos quais possuem acesso. 

A segunda maior parcela, 31% assinalou mais do que uma opção no questionário, embora no 

enunciado da questão solicitava-se que fosse marcada a opção principal. Logo, pode-se 

entender que para este público, são diversas as fontes de informações sobre o tema, enquanto 

que para 28% deste, as informações são obtidas por meio de seus assistentes técnicos, que 

acompanham os agricultores no desempenho de suas atividades e que, a depender da(s) 

atividade(s) econômica(s) exercida (s), podem ser técnicos agrícolas ou da pecuária, 

engenheiros agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros agrícolas e outros. 

 Embora estas fontes de informações anteriormente detalhadas sejam importantes, 

observou-se que apenas 1% dos entrevistados, utilizam os rótulos ou mesmo as embalagens 

dos produtos que consomem para o fomento de suas atividades, o que pode ser um problema, 

visto que, havendo uma má interpretação ou mau entendimento de informações recebidas da 

mídia, de familiares e outros, o uso inadequado de determinados produtos pode prejudicar a 

saúde do usuário, bem como contaminar o meio ambiente, além de gerar outros problemas. 

 Adicionalmente, abordou-se mais uma questão, visando identificar se os agricultores 

sabem que os insumos utilizados nas atividades rurais causam impacto ao meio ambiente. As 

respostas estão ilustradas na Figura 24. 
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Figura 25: Conhecimento sobre o uso de produtos e seus  impactos ao meio ambiente 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Embora a grande maioria, 73% afirmou ter ciência de que o uso de produtos no 

desempenho das suas atividades diárias impacta de forma negativa o meio ambiente, 19% 

possuem dúvidas quanto à esta questão, o que contrasta com a questão imediatamente 

anterior, já que, a mídia (35%), os assistentes técnicos (28%), ou a combinação de mais de 

uma fonte de informações (31%), são os responsáveis pelas informações acerca das questões 

ambientais. Nesse sentido, há duas prováveis conclusões: ou os agricultores não entendem o 

que lhes é repassado através destas fontes de informações, ou as próprias fontes de 

informações desconhecem, pouco ou nada sabem sobre os tipo de consequências que podem 

causar. 

 

6.3.2 Conjunto 02 – Percepção ambiental 

 

 Com 7 questões, abordam-se neste conjunto, aspectos relacionadas à percepção 

ambiental dos pesquisados ligados à redução de consumo, reutilização e reciclagem dos 

diversos produtos utilizados no dia a dia, podendo assim, conforme corrobora Brandalise 

(2008), avaliar sua conduta e percepção acerca das questões ambientais. 

 Na Figura 26 e 27, é possível verificar a ocorrência de cada uma das respostas das 

questões de 6 a 12, nas quais os resultados foram: ‘Sempre’ (a) = 389; ‘Frequentemente’ (b) = 

93; ‘Algumas vezes’ (c) = 80; ‘Pouquíssimas vezes’ (d) = 31; ‘Nunca’ (e) = 30.  

A partir da freqüência das respostas do conjunto ‘percepção ambiental’, 

correspondente às questões de nº 6 a 12, estes resultados foram tabulados, utilizando como 

base a Figura 28, de Brandalise (2008, p. 156), que por sua vez, adaptou o modelo 

VAPERCOM, a partir do modelo proposto por Bertolini (2004, p. 76). 
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Percepção ambiental 
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6 Antes de jogar algo no lixo, você pensa em como poderia reutilizá-lo? 60 11 23 4 0 
7 Você é adepto da reciclagem? 62 18 7 4 4 
8 Você separa o lixo que pode ser reciclado (papel, plástico, alumínio, vidro, 

metais) e os dispõe para coleta? 
48 21 17 5 5 

9 Apaga as luzes, desliga TV, aparelho de som, ventilador / aquecedor 
quando sai do ambiente? 

79 10 7 0 3 

10 Procura não deixar a torneira aberta ao escovar os dentes ou ao fazer a 
barba? 

72 10 4 3 8 

11 Na produção de grãos, utiliza o método de plantio direto? (Se não realizar o 
cultivo de grãos, não marque nenhuma resposta). 

51 17 5 2 3 

12* Na produção de grãos, utiliza o método de plantio convencional? (Se não 
realizar o cultivo de grãos, não marque nenhuma resposta).* 

17* 6* 17* 13* 7* 

Total 389 93 80 31 30 

Figura 26: Questões e respostas do conjunto relacionado à percepção ambiental 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
* Nota: a questão de nº 12, possui um sentido de avaliação inverso ao das demais questões, 
pois entende-se que o plantio convencional causa maiores danos ao meio ambiente. Desta 
forma, a alocação dos pesos para as respostas será a seguinte: ‘sempre’ = 0; ‘frequentemente’ 
= 1; ‘algumas vezes’ = 2; ‘pouquíssimas vezes’ = 3 e ‘nunca’ = 4. 
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Figura 27: Frequência de respostas do conjunto relacionado à percepção ambiental 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Conforme Brandalise (2008), na Figura 28, multiplica-se a frequência de cada 

resposta, o que equivale ao conjunto ‘a’, pela respectiva pontuação atribuída a cada resposta, 

conforme a coluna ‘b’. A partir disso, somam-se os resultados, o que propicia a apuração de 

‘c’ e divide-se este pelo número de questões respondidas, conforme ‘d’, encontrando-se assim 

o dado ‘e’. 
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(a)      (b)            (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A)* 389 (-17); (+7) 4 1.516 

Alternativa (B)* 93 (-6); (+13) 3 300 

Alternativa (C) 80 2 160 

Alternativa (D)* 31 (-13); (+6) 1 24 

Alternativa (E)* 30 (-7) * 0; (+17) * 4 0 68 

(c) Soma dos resultados 2.068 

(d) Nº. de questões 623 

(e = c/d) Resultado 3,32 

Figura 28: Alocação de pesos e elaboração do grau de percepção ambiental 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Com o resultado do conjunto ‘percepção ambiental’, de 3,32, utiliza-se a classificação, 

conforme Figura 29, de Brandalise (2008, p. 156), que enquadra amostra como detentora de 

alta percepção ambiental. 

 

Figura 29 Classificação do grau de percepção ambiental 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 
6.3.3 Conjunto 03 – Consumo ecológico 

 

 Com as 14 questões desta etapa do instrumento de pesquisa, objetivou-se identificar o 

comportamento de compra e consumo dos agricultores familiares. Além dos elementos: 

materiais renováveis, utilização ou consumo de energia, vida útil dos produtos, reutilização e 

reciclagem, já considerados por Brandalise (2008) no modelo VAPERCOM, incluiu-se nesta 

etapa, as questões de nº 23 a 30, objetivando verificar o comportamento do produtor rural 

quanto ao uso e manejo do solo e de fertilizantes – químicos ou ecologicamente corretos, bem 

como em relação ao uso de agrotóxicos ou outros processos alternativos e ambientalmente 

menos danosos. 

Grau de percepção em relação às questões ambientais Valores 

A) Possui alta percepção ambiental Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui percepção ambiental Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços de percepção ambiental Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços de percepção ambiental Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui percepção ambiental Até 0,8 
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 Na Figura 30, é possível verificar a ocorrência de cada uma das respostas, sendo os 

resultados os seguintes: ‘Sempre’ (a) = 541; ‘Frequentemente’ (b) = 236; ‘Algumas vezes’ (c) 

= 256; ‘Pouquíssimas vezes’ (d) = 92; ‘Nunca’ (e) = 124. 
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13 Você considera a variável ambiental (se o produto agride o meio 
ambiente ao contrário, é produzido por processos ecologicamente 
corretos) quando da compra de um produto? 

16 21 20 7 8 

14 Ao comprar você se deixar influenciar pela propaganda, pelos amigos ou 
pela família em relação às questões ambientais? 

2 14 22 14 34 

15 Ao comprar, você procura saber se o fabricante pratica ações ambientais 
(aquelas que visam a preservação do meio ambiente e utilização racional 
dos recursos)? 

26 13 27 13 9 

16 Ao comprar, você valoriza o fabricante que tem ‘postura’ 
ecologicamente correta? 

44 19 15 7 8 

17 Antes da compra você verifica rótulos e embalagens, para identificar um 
‘produto’ ecologicamente correto? 

44 12 18 10 11 

18 Procura comprar produtos e/ou embalagens fabricados com material 
reciclado ou que tem potencial para serem reciclados? 

39 16 25 3 13 

19 Você verifica o consumo de energia quando da compra de um produto? 70 11 7 2 8 
20 Você compra produtos biodegradáveis (aqueles que se decompõem e 

não prejudicam o meio ambiente)? 
43 20 17 5 3 

21 Você se dispõe a pagar mais por um produto ecologicamente correto? 42 11 22 6 7 
22 Você se dispõe a mudar de marca de produto para auxiliar na 

conservação do meio ambiente? 
61 13 19 1 2 

23* Você utiliza agrotóxicos nas atividades produtivas?* 40* 25* 14* 5* 3* 
24 Você substitui o agrotóxico por um processo alternativo (como na 

produção orgânica, por exemplo) nas suas atividades produtivas? 
22 17 21 13 14 

25* Você utiliza fertilizantes químicos nas atividades produtivas?* 53* 20* 9* 1* 1* 
26 Você substitui o fertilizante químico por um fertilizante orgânico (cama 

de aves, esterco de suínos e outros similares)? 
39 24 20 5 3 

27 Você adota práticas para a preservação das nascentes de água? 67 17 6 0 1 
28 Você preserva a mata ciliar mínima necessária às margens de rios ou 

córregos, conforme a legislação vigente? 
80 12 2 2 0 

29 Você preserva o percentual mínimo exigido por Lei, de área verde 
(matas) em relação ao tamanho da(s) sua(s) propriedade(s)? 

75 10 4 2 2 

30* Você realiza queimadas nos seus processos produtivos?* 11* 2* 3* 10* 67* 
Total 774 277 271 106 194 

Figura 30: Questões e respostas para a avaliação do consumo ecológico 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
* Nota: as questões de nº 23, 25 e 30, possuem um sentido de avaliação inverso ao das demais 
questões, pois quanto maior for a frequência de suas respostas, maior serão os danos 
provocados ao meio ambiente. Desta forma, a alocação dos pesos para as respostas será a 
seguinte: ‘sempre’ = 0; ‘frequentemente’ = 1; ‘algumas vezes’ = 2; ‘pouquíssimas vezes’ = 3 
e ‘nunca’ = 4. 
 

 A partir destes resultados, apresenta-se os percentuais das respostas, na Figura 31. 
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Figura 31: Frequência das respostas do conjunto relacionado ao consumo ecológico 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Seguindo, prossegue-se a análise deste conjunto, alocando os devidos pesos para cada 

resposta, conforme a Figura 32. 

 

(a)     (b) (a × b) 

Quantidade de respostas              Pontuação            Resultado 

Alternativa 774 (-40); (+3)      4 2.948 

Alternativa 277 (-25); (+5)      3 771 

Alternativa (C) 271      2 542 

Alternativa 106 (-5); (+25)      1 126 

Alternativa 194 (-3) * 0; (+40) *      0 160 

(c) Soma dos resultados 4.547 

(d) Nº. de questões 1.622 

(e = c/d) Resultado 2,80 

Figura 32: Alocação de pesos e elaboração do grau de consumo ecológico 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 De acordo com a alocação de pesos, conforme a Figura 32, o resultado de 2,80, 

demonstra que, na média, os agricultores familiares de Marechal Cândido Rondon – PR 

possuem ‘grandes possibilidades de tornarem-se consumidores ecológicos’, conforme Figura 

33, sendo esta resposta cabível à segunda classificação do grau de consumo ecológico da 

amostra, assim como ao avaliar-se a percepção ambiental, em que o resultado de 2,80 (Figura 

33) também enquadrou-se nesta classificação. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 De forma a avaliar a percepção sobre as etapas da ACV, na sequência  apresentam-se 

os resultados do Conjunto 4, que, de forma específica, tiveram esta finalidade. 

 

6.3.4 Conjunto 4 – Etapas da ACV 
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Em relação à matéria prima ou insumos utilizados em sua propriedade, indique o 
grau de preocupação com:      

31 Origem dos recursos (se são renováveis) 42 24 16 3 4 
32 Impacto ambiental na extração (e no transporte) 37 31 9 4 3 
Em relação ao processo de produção indique o grau de preocupação com:      
33 Consumo de energia (na produção) 68 18 6 2 0 
34 Geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas 50 18 11 1 3 
35 Consumo de combustível na armazenagem e/ou transporte e distribuição 43 25 12 3 1 
Em relação à utilização do produto indique o grau de preocupação com:      
36 Vida útil do produto 65 17 4 2 0 
37 Necessidade de energia 72 16 4 1 0 
38 Potencial contaminação ao meio ambiente 61 17 10 2 0 
39 Embalagem (tipo e/ou volume) 46 22 7 4 1 
Em relação à pós-utilização do produto indique o grau de preocupação com:      
40 Possibilidade de reutilização 45 21 12 3 5 
41 Potencialidade de reaproveitamento de componentes 37 25 10 7 3 
42 Possibilidade de reciclagem 46 17 8 3 4 
Em relação ao descarte do produto indique o grau de preocupação com:      
43 Periculosidade ou toxidade 75 7 2 0 2 
44 Volume de material (incluindo embalagem) 49 18 10 3 2 
45 Biodegradabilidade 49 14 12 4 7 
Total 785 290 133 42 35 

Figura 34: Conjunto de questões e respostas para a avaliação da percepção sobre a ACV 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Grau de percepção em relação às questões ambientais Valores 

A) Possui alta percepção ecológica Entre 3,3 e 4,0 

B) Possui percepção ecológica Entre 2,5 e 3,2 

C) Possui potenciais traços de percepção ambiental Entre 1,7 e 2,4 

D) Possui poucos traços de percepção ambiental Entre 0,9 e 1,6 

E) Não possui percepção ecológica. Até 0,8 

Figura 33: Classificação do grau do comportamento de compra e consumo ecológico 
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Neste conjunto composto por 15 questões numeradas de 31 a 45, objetivou-se 

identificar a preocupação e a conduta dos agricultores familiares quanto à matéria prima que 

utilizam nos processos produtivos, bem como este processo em si, sobre a utilização dos 

produtos, bem como com a pós-utilização e descarte destes, abrangendo todo o ciclo do 

produto, desde a sua aquisição, até o descarte. 

  

(a)        (b) (a × b) 

Quantidade de respostas   Pontuação             Resultado 

Alternativa (A) 785        4 3.140 

Alternativa (B) 290        3 870 

Alternativa (C) 133        2 266 

Alternativa (D) 42        1 42 

Alternativa (E) 35        0 0 

(c) Soma dos resultados 4.318 

(d) Nº de questões 1.285 

(e = c/d) Resultado 3,36 

Figura 35: Alocação de pesos e elaboração do grau de percepção quanto à ACV. 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 A partir da atribuição dos pesos às respostas, tem-se um resultado de 3,36, conforme a 

Figura 34, que enquadra a amostra pesquisada, quanto ao seu grau de percepção em relação à 

ACV, no mais alto nível, conforme a Figura 35, ou seja, possuem ‘forte preocupação’, bem 

como uma conduta adequada, quando trata-se do consumo de produtos utilizados em seus 

processos produtivos, no ciclo que abrange todo o processo, desde a aquisição, até o descarte. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 
 
 
 

Grau de percepção em relação às etapas da ACV Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

Figura 36: Classificação da preocupação do produtor rural em relação à ACV  
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6.3.4.1 Classificação parcial do estágio relacionado à matéria prima 

 

Apresentadas as Figuras 34, 35 e 36, passa-se a analisar cada estágio da ACV, sendo 

que a partir da Figura 37, evidencia-se o primeiro estágio, compreendendo as questões de 31 e 

32, relacionadas ao grau de preocupação com a matéria prima.  
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Em relação à matéria prima ou insumos utilizados em sua propriedade, indique o 
grau de preocupação com:      

31 Origem dos recursos (se são renováveis) 42 24 16 3 4 
32 Impacto ambiental na extração (e no transporte) 37 31 9 4 3 
Total parcial 79 55 25 7 7 

Figura 37: Frequência de respostas do primeiro estágio da ACV – matéria prima 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Destacou-se nas duas questões, a alternativa ‘forte preocupação’, que aborda a origem 

e impacto ambiental gerado por seu uso, o que pode ser visualizado na Figura 38. 
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Figura 38: Frequência de respostas do primeiro estágio da ACV – matéria prima 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Ao alocarem-se os pesos a cada um das respostas, a partir da Figura 39, apura-se o 

grau de percepção ambiental da primeira etapa da ACV - matéria prima.  
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 (a) (b) (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A) 79 4 316 

Alternativa (B) 55 3 165 

Alternativa (C) 25 2 50 

Alternativa (D) 7 1 7 

Alternativa (E) 7 0 0 

(c) Soma dos resultados 538 

(d) Nº de questões 173 

(e = c/d) Resultado 3,11 

Figura 39: Alocação de pesos e cálculo do grau de preocupação quanto à matéria prima 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Desta forma, tem-se um resultado de 3,11, o que enquadra  em ‘frequente 

preocupação’ o grau de preocupação em relação à matéria prima da amostra, conforme a 

Figura 40. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

6.3.4.2 Classificação parcial do estágio relacionado ao processo de produção 

 

 Observa-se na Figura 41, as frequências em quantidade das respostas do estágio 

relacionado ao processo de produção – questões de números 33 a 35 e, na Figura 42, o 

cômputo na forma de percentual. 

 Mais uma vez, para ambas as questões, destacou-se a ‘forte preocupação’ dos 

agricultores familiares, bem como a frequência dos não respondentes, em especial às questões 

de nº 34 e 35. 

 Na Figura 43, apura-se o grau de percepção ambiental da segunda etapa da ACV – 

processo de produção 

Grau de percepção em relação à matéria prima Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

Figura 40: Classificação da preocupação do agricultor familiar quanto à matéria prima 
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Em relação ao processo de produção indique o grau de preocupação com:      
33 Consumo de energia (na produção) 68 18 6 2 0 
34 Geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas 50 18 11 1 3 
35 Consumo de combustível na armazenagem e/ou transporte e distribuição 43 25 12 3 1 
Total parcial 93 61 29 6 4 

Figura 41: Frequência de respostas do segundo estágio da ACV – processo de produção 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Figura 42: Frequência de respostas do segundo estágio da ACV – processo de produção 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 (a) (b) (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A) 93 4 372 

Alternativa (B) 61 3 183 

Alternativa (C) 29 2 58 

Alternativa (D) 6 1 7 

Alternativa (E) 4 0 0 

(c) Soma dos resultados 620 

(d) Nº de questões 193 

(e = c/d) Resultado 3,21 

Figura 43: Alocação de pesos e cálculo do grau de preocupação quanto ao processo de 
produção 
 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 Com um resultado de 3,21, há uma ‘frequente preocupação’, em relação ao processo 

de produção, conforme a Figura 44. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

6.3.4.3 Classificação parcial do estágio relacionado à utilização do produto 

  

 Nas questões 36, 37, 38 e 39, avaliou-se o estágio da utilização do produto, conforme 

a Figura 45, que apresenta os resultados em quantidade de respostas por grau avaliado. 
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Em relação à utilização do produto indique o grau de preocupação com:      
36 Vida útil do produto 65 17 4 2 0 
37 Necessidade de energia 72 16 4 1 0 
38 Potencial contaminação ao meio ambiente 61 17 10 2 0 
39 Embalagem (tipo e/ou volume) 46 22 7 4 1 
Total parcial 244 72 25 9 1 

Figura 45: Frequência de respostas do terceiro estágio da ACV – utilização do produto 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Como mostra a Figura 46, o ‘forte’ grau de preocupação prevaleceu.  

Grau de percepção em relação ao processo de produção Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

Figura 44: Classificação da preocupação do agricultor familiar quanto ao processo de 
produção 
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Figura 46: Frequência de respostas do terceiro estágio da ACV – utilização do produto 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
  

Na Figura 47, alocam-se, mais uma vez, os pesos para cada alternativa de resposta e 

sua freqüência, quanto à utilização do produto.  

 

 (a) (b) (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A) 244 4 976 

Alternativa (B) 72 3 216 

Alternativa (C) 25 2 50 

Alternativa (D) 9 1 9 

Alternativa (E) 1 0 0 

(c) Soma dos resultados 1.251 

(d) Nº de questões 351 

(e = c/d) Resultado 3,56 

Figura 47: Alocação de pesos e cálculo do grau de preocupação quanto à utilização do 
produto 
 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Com um resultado de 3,56, há uma ‘forte preocupação’, em relação à utilização do 

produto, conforme a Figura 48. Neste caso, há de se destacar que, nos dois primeiros estágios 

– matéria prima e processo de produção, teve-se como resultado a ‘frequente preocupação’,  o 

que é satisfatório. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

6.3.4.4 Classificação parcial do estágio relacionado à pós-utilização do produto 

 

 O quarto estágio da ACV, foi avaliado por meio das questões de números 40, 41 e 42, 

estando o resultado apresentado na Figura 49.  
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Em relação à pós-utilização do produto indique o grau de preocupação com:      
40 Possibilidade de reutilização 45 21 12 3 5 
41 Potencialidade de reaproveitamento de componentes 37 25 10 7 3 
42 Possibilidade de reciclagem 46 17 8 3 4 
Total parcial 128 63 30 13 12 

Figura 49: Frequência de respostas do quarto estágio da ACV – pós-utilização do 
produto 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Embora a maior frequência das respostas encontra-se no grau de ‘forte preocupação’, 

percebe-se um fator relevante, quanto aos graus ‘nenhuma preocupação’ e ‘fraca 

preocupação’, que tiveram percentuais baixos, mas que destoam quando comparados com os 

três estágios anteriores e, inclui-se como fator relevante, as abstenções de respostas, o que 

sugere que uma considerável parcela do público pesquisado, não se preocupa com a pós-

utização dos mesmos, ou encontram-se desinformados sobre os riscos no seu uso.  

Grau de percepção em relação à utilização do produto Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

Figura 48: Classificação da preocupação do agricultor familiar quanto à utilização do 
produto 
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 A alternativa ‘nenhuma preocupação’, que se comparada aos estágios anteriores, 

atingiu a maior frequência de respostas, sugerindo que, ainda há um longo caminho a ser 

trilhado, no que tange à informação sobre o correto destino de eventuais sobras de matérias, 

seu valor econômico aliado ao potencial de reutilização e/ou reciclagem. Na Figura 50, de 

forma percentual, apresentam-se os mesmos resultados. 
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Figura 50: Frequência de respostas do quarto estágio da ACV – pós-utilização 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Conforme a alocação de pesos, que obedeceu a mesma metodologia para todos os 

estágios, registrou-se um resultado de 3,15, como sendo o grau de preocupação neste estágio, 

conforme a Figura 51. 

Ao enquadrar o resultado obtido em seu referido grau, conforme a Figura 52 permite-

se identificar que há uma ‘frequente preocupação’ com a pós-utilização do produto, o que 

acompanha os resultados das respostas dos estágios anteriores. 
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 (a) (b) (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A) 128 4 512 

Alternativa (B) 63 3 189 

Alternativa (C) 30 2 60 

Alternativa (D) 13 1 13 

Alternativa (E) 12 0 0 

(c) Soma dos resultados 774 

(d) Nº de questões 246 

(e = c/d) Resultado 3,15 

Figura 51: Alocação de pesos e cálculo do grau de preocupação quanto à pós-utilização 
do produto 
 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

6.3.4.5 Classificação parcial do estágio relacionado ao descarte 

 

 Para finalizar, avaliou-se o quinto e último estágio da ACV – o descarte, vide questões 

de números 43, 44 e 45, conforme a Figura 53. 

 Apontou-se como nos demais estágios, que a maior parcela das respostas enquadra os 

agricultores familiares de Marechal Cândido Rondon – PR, como um grupo detentor de ‘forte 

preocupação’, neste caso em especial, ao descarte. 

 

Grau de percepção em relação à pós-utilização do produto Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

Figura 52: Classificação da preocupação do agricultor familiar quanto à pós-utilização 
do produto 
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Em relação ao descarte do produto indique o grau de preocupação com:      
43 Periculosidade ou toxidade 75 7 2 0 2 
44 Volume de material (incluindo embalagem) 49 18 10 3 2 
45 Biodegradabilidade 49 14 12 4 7 
Total 173 39 24 7 11 

Figura 53: Frequência de respostas do quinto estágio da ACV – descarte 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Repete-se ainda, um considerável volume de abstenções, conforme a Figura 54. 
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Figura 54: Frequência de respostas do quinto estágio da ACV – descarte 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Ao se atribuir pesos às respostas, tem-se a Figura 55, que, de maneira análoga aos 

demais estágios, o resultado de 3,40 infere que o grau de preocupação da amostra, com 

relação ao descarte é de ‘forte preocupação’, informado  na Figura 56. 
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(a) (b) (a × b) 

Quantidade de respostas Pontuação Resultado 

Alternativa (A) 173 4 692 

Alternativa (B) 39 3 117 

Alternativa (C) 24 2 48 

Alternativa (D) 7 1 7 

Alternativa (E) 11 0 0 

(c) Soma dos resultados 864 

(d) Nº de questões 254 

(e = c/d) Resultado 3,40 

Figura 55: Alocação de pesos e cálculo do grau de preocupação quanto ao descarte 
 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 

6.3.5 Comparações entre os graus de percepção ou de preocupação apurados para os quatro 

conjuntos de avaliação do Ciclo de Vida do Produto 

  

 Pode-se verificar na Figura 56, um resumo dos resultados, quanto à avaliação do grau 

de percepção, relacionado à percepção ambiental, consumo ecológico, bem como o ciclo de 

vida do produto, com os seus cinco estágios avaliados individualmente, bem como ao final, o 

resultado da avaliação de todos estes em conjunto. 

 Há de se destacar que, há uma discrepância quando comparados os resultados das 

variáveis – percepção ambiental e consumo ecológico, os quais abordam, dentre outros 

aspectos, a utilização dos produtos, tendo como resultados que, para a amostra pesquisada, há 

uma percepção ambiental no que tange ao consumo, porém em um nível mediano. Estes, se 

comparados com o resultado do estágio da ACV – utilização, ambos são favoráveis ou 

positivos. 

Grau de percepção em relação ao descarte Valores 

A) Forte preocupação Entre 3,3 e 4,0 

B) Frequente preocupação Entre 2,5 e 3,2 

C) Mediana preocupação Entre 1,7 e 2,4 

D) Fraca preocupação Entre 0,9 e 1,6 

E) Nenhuma preocupação Até 0,8 

Figura 56: Classificação da preocupação do agricultor familiar quanto ao descarte 
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 Variável ambiental na cadeira produtiva Grau de percepção 

Percepção ambiental, na ótica da redução de consumo, 

reutilização, reciclagem e comportamento quanto ao uso da terra. 
Possui alta percepção 

ambiental 

Consumo ecológico, na ótica do comportamento de compra e 

consumo, quanto a materiais renováveis, consumo de energia, vida 

útil do produto, reutilização e reciclagem, bem como o 

comportamento quanto ao uso de fertilizantes – químicos ou 

ecologicamente corretos e uso de agrotóxicos ou outros 

componentes ambientalmente menos danosos. 

Possui percepção 
ambiental 

Ciclo de Vida do 

Produto 

 Descrição Grau de preocupação 
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s 

da
 A
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Matéria prima Frequente preocupação 

Processo de produção Frequente preocupação 

Utilização do produto Forte Preocupação 

Pós-utilização Frequente preocupação 

Descarte Forte preocupação 

Grau de preocupação quanto às etapas da ACV Forte preocupação 

Figura 57: Mapa de resultados, dos três últimos conjuntos avaliados, em relação à 
percepção ambiental, comportamento de consumo e ciclo de vida do produto 
Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

 Isso demonstra que, há uma percepção ambiental na cadeia produtiva, mas esta 

percepção atinge variáveis que não dependem da ação individual, mas também, ações de 

terceiros. Logo, espera-se que todos cumpram a suas obrigações em relação ao meio 

ambiente, para que se tenha um equilíbrio da cadeia produtiva, sob a ótica da redução de 

impactos ambientais e nos demais elos da mesma. 

 Ainda, mesmo havendo diferenças nas acaliações individuais dos estágios da ACV, o 

seu resultado, avaliado de forma global, resulta na existência de uma forte preocupação com o 

ciclo de vida do produto. 

6.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 6 

 Embora em cada etapa desta dissertação, sobretudo no Capítulo 6, várias análises 

foram realizadas para apurar os IDR’s parciais e IDR’s totais dos municípios do oeste 

paranaense, bem como em relação aos resultados dos dados primários, obtidos por meio de 
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aplicação de um instrumento de pesquisa, o qual consistiu em uma evolução do modelo 

VAPERCOM de Brandalise (2008), cabendo à esta seção, algumas considerações, que não 

menos importantes do que quaisquer outras já citadas, mas que também se sobressaem. 

 Sobre o município contemplado com a aplicação do instrumento de pesquisa – 

Marechal Cândido Rondon - PR, destaca-se a predominância da pequena propriedade rural ou 

em outros termos, a forte atuação da agricultura familiar, uma vez que pelo menos, 97,67% 

dos imóveis rurais do município possuem área inferior a 50 hectares, o que os enquadra nas 

características de pequenas propriedades rurais, nas quais, desenvolve-se a agricultura 

familiar (Thomas, Hofer, Swarowsky & Engel, 2013). 

 Quanto ao oeste paranaense, apesar da sua recente inclusão na dinâmica do Estado em 

1970, é uma região altamente produtiva, em que prevalecem os pequenos e médios produtores 

rurais, advindos do norte do Estado, bem como dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, os quais trouxeram características europeias à boa parte do povo nela residente. 

Com relação à capacidade produtiva instalada, um complexo de agroindústrias coopera 

para o seu desenvolvimento, bem como o fato de haver a integração dos produtores rurais 

com empresas atuantes no agronegócio, principalmente as cooperativas, no que tange à 

criação de suínos e aves. 

 Ao se tratar sobre a capacidade de atração da população rural dos municípios, Nova 

Santa Rosa destacou-se, ao receber 1.092 emigrantes para as suas áreas rurais, o que 

correspondeu entre os anos de 2007 a 2010, um aumento de 47,25% nesta população. 

Guaraniaçu, sob a mesma ótica, teve 18,22% de emigrantes em suas áreas rurais, porém, por 

conta de uma análise inversa, Pato Bragado teve 10,55% de êxodo da sua população rural, no 

mesmo período analisado. 

 Dentre um dos quesitos básicos de saneamento, os municípios de Diamante D’Oeste, 

Diamante do Sul e Guaraniaçu destacaram-se nos percentuais relacionados à população rural 

que não possui sequer um banheiro ou sanitário em suas residências. De forma análoga, 

considera-se inadmissível que em um município como Cascavel, que se apresentou como 

detentor da maior população total – urbana e rural, dentre os 50 municípios, bem como a 

maior extensão territorial de todos, possuir 189 domicílios rurais sem acesso à energia 

elétrica, o que corresponde a 4,47% do total, sendo o pior indicador apurado quando se 

avaliou este fator isoladamente. 

 No que tange à renda per capita, avaliando-se a população existente com 10 anos ou 

mais de idade e com ocupação nas atividades rurais, Quatro Pontes destacou-se, com R$ 
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989,64/habitante/mês, enquanto que Diamante do Sul, no outro extremo, teve R$ 

291,15/habitante/mês.  

Nesta mesma linha de raciocínio, porém considerando em outra análise, a renda bruta 

anual per capita das pessoas ocupadas nos estabelecimentos rurais, Cafelândia apresentou um 

resultado de R$ 589.545,44/habitante/ano, sendo o primeiro colocado no ranking, enquanto 

que Iguatu, na última posição, apresentou R$ 20.251,77/habitante/ano, o que demonstra que 

ainda há uma grande desigualdade em termos de distribuição de renda, e que os esforços do 

Estado no sentido de minimizar estas diferenças não têm sido efetivos. 

 Admite-se também que, quanto maior a renda per capita, melhores foram os 

indicadores de educação, saneamento, capacidade de atração e de manutenção dos munícipes, 

dentre outros aspectos. 

 Sobre as características produtivas do oeste paranaense, observou-se que o percentual 

dos municípios que possuem monoculturas variou de 82,74% a 100%, o que demonstra haver, 

de forma geral, o cultivo de monoculturas, como a soja, milho, trigo e mandioca, sendo as 

duas últimas, em menor proporção. Este fator exige a utilização de alta tecnologia, bem como 

a aplicação de agrotóxicos e fertilizantes químicos, que de maneira geral, afetam 

negativamente o meio ambiente. 

 Na apuração dos IDR’s, observou-se um aglomerado de municípios com Alto IDR, no 

entorno de Marechal Cândido Rondon; dois aglomerados, com Médio IDR, sendo um no 

entorno do município de Medianeira e outro nos limites entre a região oeste, com as regiões 

centro-ocidental e noroeste do Estado. Ainda, há dois aglomerados, com IDR Baixo, sendo 

um no entorno do município de Cascavel e outro, em Diamante D’Oeste. 

 A causa destes aglomerados é desconhecida, cabendo novos estudos neste sentido, 

contudo, um dos fatores que possivelmente se relaciona com os municípios de Alto IDR é a 

compensação financeira que parte destes municípios recebe, chamados de royalties e pagos 

pelo Itaipu Binacional, por conta do alagamento das áreas de terra, a partir da formação do 

reservatório da usina. Neste sentido, dos 15 municípios lindeiros ao Lago de Itaipu, 6 

possuem Alto IDR, 7 possuem Médio IDR e apenas 2 possuem Baixo IDR. Este resultado 

consiste em mais um dos estudos futuros sugeridos, no sentido de identificar se há ou não 

relação entre o recebimento de royalties e o IDR. 

 Quanto à aplicação do instrumento de pesquisa e o perfil dos entrevistados, houve, de 

certa forma, um equilíbrio no que tange ao sexo dos respondentes, porém, um fator relevante 

foi que, 71% dos respondentes possuem idade de 41 anos ou mais. Com isso, percebe-se que a 

população rural do município de Marechal Cândido Rondon, está envelhecendo e a 
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manutenção dos jovens destas famílias no campo, ou mesmo o poder de atração de jovens de 

outras localidades consiste em um fator fundamental para a continuidade da agropecuária 

neste município, no futuro. 

 Outro resultado relevante é que, 35% dos entrevistados obtem informações sobre as 

questões ambientais por meio da mídia, enquanto que 28% recebem orientações dos seus 

assistentes técnicos. Há de se considerar que há um baixo percentual atribuído aos assistentes 

técnicos, pois estes, que estão em contato direto com o produtor e com suas atividades 

produtivas, são as pessoas indicadas a orientá-los da melhor forma possível, no que tange ao 

consumo de insumos e sua aplicação. Havendo a falta destes ou mesmo, o recebimento 

insuficiente de informações por parte dos produtores rurais para com os seus assistentes, é 

natural que estes migrem para outros meios alternativos, pois sabem que podem ser 

severamente punidos caso as suas ações no campo gerem impactos ambientais, contudo, a 

mídia pode não ser tão eficiente quanto um tratamento in loco.  

Assim, sugere-se à classe de profissionais citada, uma revisão de seus métodos de 

assistência técnica e de intervenção junto às propriedades, e também que passem a considerar 

de forma mais específica e não menos importante outros fatores como as variáveis ambientais, 

a partir das práticas de produção utilizadas e desenvolvidas pelo produtor rural em suas 

atividades.  

 Quanto aos conjuntos – Percepção ambiental e Consumo Ecológico, o primeiro 

conjunto atribui aos respondentes que ‘possuem alta percepção ambiental’ e quanto ao 

segundo conjunto, que estes ‘possuem percepção ambiental’, o que os torna prováveis 

consumidores ecológicos ou mesmo, que já o sejam. 

 Sobre o conjunto que avaliou o ciclo de vida de produto – Etapas da ACV, o mesmo 

apresentou ‘forte preocupação’ por parte dos agricultores familiares para com as suas etapas, 

embora tenha ocorrido pequenas variações nos níveis de preocupação. 

 Na etapa ‘matéria prima’, há uma ‘frequente preocupação’; quanto à sua utilização; 

‘frequente preocupação’; quanto ao processo de produção; ‘forte preocupação’ na etapa de 

utilização;  ‘frequente preocupação’ quanto à pós-utilização e ‘forte preocupação’ em relação 

ao descarte. 

 A partir destas informações, entende-se que os produtores rurais possuem preocupação 

nas etapas anteriores à efetiva utilização do produto, que dependem de terceiros e também nas 

etapas posteriores, sobretudo, quando se trata de avaliar a sua própria conduta, em que se 

demonstra uma preocupação ambiental em todas as etapas do ciclo de vida do produto. 
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 Quanto à lacuna de pesquisa existente na metodologia de Kageyama (2004) e que, 

dentre outros fatores, justificou esta obra, considerou-se que o modelo aqui apresentado, 

preenche tal gap, podendo servir de base para estudos futuros, em locais ou realidades 

distintas. 



114 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao término desta dissertação de mestrado, pode-se concluir que, a questão de pesquisa 

foi respondida, bem como se alcançou o objetivo geral, bem como os objetivos específicos, 

fundamentais para o direcionamento de uma obra científica. 

 Em termos gerais, dos 50 municípios do oeste paranaense, 13 possuem um IDR Alto, 

12 municípios um IDR Médio I, outros 12 com IDR Médio II e, finalmente, 13 municípios 

com IDR Baixo. Permite-se assim, citar que da população rural residente nos  50 municípios, 

que consistiu em 175.467 habitantes, conforme o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f), 

49.769 pessoas residiam em municípios com IDR Alto, outros 42.814 indivíduos nos 

municípios com IDR Médio I, 37.093 habitantes em municípios com IDR Médio II e, 45.791 

pessoas em municípios com IDR Baixo. Em termos percentuais, a distribuição é de 28,36%, 

24,40%, 21,14% e 26,10%, respectivamente. 

 De forma a atender ao 4º objetivo específico, que pretendeu  comparar os resultados 

obtidos por meio dos instrumentos de pesquisa, com aqueles advindos de fontes secundárias, 

avalia-se que ambos estão parcialmente de acordo, ou seja, Marechal Cândido Rondon – PR, 

que figurou em 2º lugar na classificação geral, tendo lhe sido atribuído um IDR Alto, mas 

que, ao avaliar-se  individualmente seu IMA, figurou no 3º quartil, mais especificamente na 

posição de nº. 5, enquanto que na classificação geral, esteve em 13º colocado. Se utilizar-se a 

mesma metologia para a alocação dos IDR’s, este município estaria na faixa Média I, no 

quesito – percepção ambiental e comportamento de consumo na cadeira de produção. 

 Este motivo justifica-se, principalmente pelas monoculturas, que estão presentes em 

98,76% dos estabelecimentos rurais, sendo as culturas da soja e do milho, as mais exploradas 

economicamente, e que requerem utilização de alta tecnologia, bem como de sementes, 

insumos e defensivos químicos, que agridem de sobremaneira o meio ambiente. 

 Assim, a adaptação e evolução do modelo VAPERCOM, preencheu a lacuna existente 

na metodologia de Kageyama (2004), que avaliou o IMA a partir de fatores que considerou 

insuficientes para o seu cômputo. O instrumento de pesquisa criado, conforme o Apêndice A, 

atende a estes critérios, pois avalia de forma mais minuciosa cada etapa do ciclo de vida do 

produto, ou seja, desde a sua produção até o seu descarte. 
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A sua aplicação mostra que, o grau de percepção e o comportamento de consumo dos 

agricultores familiares do município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná 

demonstra uma preocupação ambiental em todas as etapas do ciclo de vida do produto. 

 Com relação às contribuições deste estudo, pode-se destacar que, este permite 

comparações entre os próprios municípios do oeste paranaense, de forma a avaliar quais ações 

são realizadas nos municípios com IDR Alto, e que podem ser inseridas dentro do contexto 

das políticas públicas, desde o planejamento até a execução de tais ações, nos municípios com 

menores IDR’s. Desta forma, esta dissertação será enviada à Associação dos Municípios do 

Oeste do Paraná [AMOP], para que esta a utilize e divulgue aos seus municípios associados. 

 Em relação aos estudos já realizados na área, os resultados dos IDR’s desta dissertação 

quando comparados ao de Kageyama (2004), sugerem que os municípios do Estado de São 

Paulo estão com melhores indicadores, pois 51,90% da população rural reside em municípios 

do IDR Alto, 31,40% em municípios com IDR Médio e apenas 16,7% em locais do IDR 

Baixo, o que contrasta com o resultado dos municípios do oeste paranaense, principalmente 

nos resultados do IDR Alto e IDR Baixo, onde tem-se menor e maior quantidade de 

habitantes, respectivamente. Para os municípios do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, Melo 

(2005) apurou que 26,38% daquela população rural vivia em municípios com IDR Alto, 

58,73% em locais de IDR Médio e 14,88% em municípios com IDR Baixo, o que reflete, 

mais uma vez, um contraste com o resultado do oeste paranaense, que teve 26,10% da sua 

população rural enquadrada em municípios com IDR Baixo. 

 Sob outra ótica de comparação, o estudo de Martins (2011), nos territórios do 

CONSAD do Estado de Mato Grosso do Sul, o Alto IDR variou de 0,6071 a 0,4656. Logo, 49 

dos 50 municípios do oeste paranaense estariam enquadrados com IDR Alto, restando apenas 

Diamante do Sul, que figuraria com IDR Médio.  

De maneira análoga, com o estudo de Silva (2006), que apresentou para os municípios 

da região Nordeste do Brasil, um Alto IDR  para aqueles que se enquadraram entre 0,7139 a 

0,3582, todos os municípios do oeste paranaense teriam recebido um IDR Alto, assim como 

analisando a região Sul do país, também contemplada neste mesmo estudo, em que o IDR 

Alto, variou de 0,6453 a 0,4667. Neste, teria-se 49 municípios dos 50 considerados neste 

estudo com IDR Alto, estando apenas Diamante do Sul na próxima faixa, ou seja, com IDR 

Médio. 

 Ressaltasse que há realidades distintas para todos os estudos, o que não permite 

simplesmente afirmar tais comparações, mas sim, se fossem comparados todos os IDR’s de 

todos os estudos já realizados, entre si, sendo uma sugestão de estudo futuro. 
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 Quanto a este fator, ainda sugere-se que se identifique a existência de uma relação 

entre os municípios que recebem royalties de Itaipu, com o seus respectivos IDR’s. Além 

deste, percebeu-se a existência de cinco aglomerados de municípios, com IDR’s iguais. Neste 

sentido, como problema de pesquisa, sugere-se avaliar qual a causa destes resultados, em 

outro estudo. 

 Além destes, estudos envolvendo outras regiões do Estado do Paraná, utilizando-se da 

mesma metodologia desta dissertação, serão importantes, uma vez que se criou um modelo, a 

partir de adaptações de outros dois – Kageyama (2004) e Brandalise (2008), o qual permite 

avaliar com maiores detalhes, a variável ambiental. 
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Apêndice A – Questionário de pesquisa aplicado 

Prezado, 

Este questionário tem por objetivo identificar a percepção ambiental e comportamento de 

consumo dos agricultores familiares do município de Marechal Cândido Rondon, PR e, fará 

parte de uma dissertação, do Mestrado Profissional em Administração na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 

Sua colaboração será muito importante para este estudo. 

1 Sexo: 
( ) Feminino / ( ) Masculino 

2 Idade:  
( ) até 20 anos / ( )entre 21 e 30 anos / ( ) entre 31 e 40 anos / ( )mais de 41 anos 

3 Renda familiar:  
( ) até 01 salário mínimo /  ( ) de 1 a 4 s.m. / ( ) de 4 a 7 s.m. / ( ) de 7 a 10 s.m. / ( ) mais de 10 s.m. 

4 Onde você obtém informações sobre as questões ambientais relacionadas à sua atividade produtiva ou 
atividades do dia a dia? (marque a principal)  
( ) escola / ( ) mídia (tv, rádio, jornal, revistas)  
( ) família / ( ) rótulos/embalagens / ( ) amigos / ( ) assistentes técnicos (agrônomos, veterinários e outros) 

5 Você sabe que o insumo ou produto que você usa nas atividades rurais causa impacto ao meio ambiente?  
( ) sim / ( ) tenho dúvidas / ( ) não 
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6 Antes de jogar algo no lixo, você pensa em como poderia reutilizá-lo?      
7 Você é adepto da reciclagem?      
8 Você separa o lixo que pode ser reciclado (papel, plástico, alumínio, vidro, 

metais) e os dispõe para coleta? 
     

9 Apaga as luzes, desliga TV, aparelho de som, ventilador / aquecedor quando 
sai do ambiente? 

     

10 Procura não deixar a torneira aberta ao escovar os dentes ou ao fazer a barba?      
11 Na produção de grãos, utiliza o método de plantio direto? (Se não realizar o 

cultivo de grãos, não marque nenhuma resposta). 
     

12 Na produção de grãos, utiliza o método de plantio convencional? (Se não 
realizar o cultivo de grãos, não marque nenhuma resposta). 

     

13 Você considera a variável ambiental (se o produto agride o meio ambiente ao 
contrário, é produzido por processos ecologicamente corretos) quando da 
compra de um produto? 

     

14 Ao comprar você se deixar influenciar pela propaganda, pelos amigos ou pela 
família em relação às questões ambientais? 

     

15 Ao comprar, você procura saber se o fabricante pratica ações ambientais 
(aquelas que visam a preservação do meio ambiente e utilização racional dos 
recursos)? 

     

16 Ao comprar, você valoriza o fabricante que tem ‘postura’ ecologicamente 
correta? 

     

17 Antes da compra você verifica rótulos e embalagens, para identificar um 
‘produto’ ecologicamente correto? 
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18 Procura comprar produtos e/ou embalagens fabricados com material reciclado 
ou que tem potencial para serem reciclados? 

     

19 Você verifica o consumo de energia quando da compra de um produto?      
20 Você compra produtos biodegradáveis (aqueles que se decompõem e não 

prejudicam o meio ambiente)? 
     

21 Você se dispõe a pagar mais por um produto ecologicamente correto?      
22 Você se dispõe a mudar de marca de produto para auxiliar na conservação do 

meio ambiente? 
     

23 Você utiliza agrotóxicos nas atividades produtivas?      
24 Você substitui o agrotóxico por um processo alternativo (como na produção 

orgânica, por exemplo) nas suas atividades produtivas? 
     

25 Você utiliza fertilizantes químicos nas atividades produtivas?      
26 Você substitui o fertilizante químico por um fertilizante orgânico (cama de 

aves, esterco de suínos e outros similares)? 
     

27 Você adota práticas para a preservação das nascentes de água?      
28 Você preserva a mata ciliar mínima necessária às margens de rios ou córregos, 

conforme a legislação vigente? 
     

29 Você preserva o percentual mínimo exigido por Lei, de área verde (matas) em 
relação ao tamanho da(s) sua(s) propriedade(s)? 

     

30 Você realiza queimadas nos seus processos produtivos?      
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Em relação à matéria prima ou insumos utilizados em sua propriedade, indique o 
grau de preocupação com:      

31 Origem dos recursos (se são renováveis)      

32 Impacto ambiental na extração (e no transporte)      
Em relação ao processo de produção indique o grau de preocupação com:      
33 Consumo de energia (na produção)      
34 Geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas      
35 Consumo de combustível na armazenagem e/ou transporte e distribuição      
Em relação à utilização do produto indique o grau de preocupação com:      
36 Vida útil do produto      
37 Necessidade de energia      
38 Potencial contaminação ao meio ambiente      
39 Embalagem (tipo e/ou volume)      
Em relação à pós-utilização do produto indique o grau de preocupação com:      
41 Possibilidade de reutilização      
41 Potencialidade de reaproveitamento de componentes      
42 Possibilidade de reciclagem      
Em relação ao descarte do produto indique o grau de preocupação com:      
43 Periculosidade ou toxidade      
44 Volume de material (incluindo embalagem)      
45 Biodegradabilidade      
Obrigado por sua colaboração.                Jorge André Thomas 
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Apêndice B – Distritos do oeste do Paraná × População × Renda 
Distrito População total residente Renda mensal per capita 

Alto Santa Fé 707 R$ 357,08 

Marechal Cândido Rondon - Distrito Sede 38.298 R$ 335,77 

Quatro Pontes - Distrito Sede 3.803 R$ 331,19 

Cascavel - Distrito Sede 267.165 R$ 330,34 

Entre Rios do Oeste - Distrito Sede 3.926 R$ 329,12 

Pérola Independente 974 R$ 325,83 

Vila Ipiranga 544 R$ 317,58 

Palotina - Distrito Sede 26.954 R$ 314,78 

Vila Nova 1.882 R$ 314,70 

Toledo - Distrito Sede 108.449 R$ 312,07 

Nova Santa Rosa - Distrito Sede 5.993 R$ 308,22 

Novo Três Passos 1.072 R$ 305,56 

Novo Sobradinho 887 R$ 302,44 

São Miguel 467 R$ 297,05 

Maripá - Distrito Sede 3.860 R$ 295,37 

Iguiporã 1.276 R$ 293,88 

Bom Jardim 490 R$ 292,73 

Medianeira - Distrito Sede 40.773 R$ 292,25 

Missal - Distrito Sede 7.403 R$ 286,95 

Pato Bragado - Distrito Sede 4.822 R$ 286,02 

São Luiz do Oeste 742 R$ 285,94 

Dez de Maio 1.619 R$ 284,94 

São Roque 659 R$ 279,96 

Serranópolis do Iguaçu - Distrito Sede 4.568 R$ 273,12 

Santa Helena - Distrito Sede 18.315 R$ 269,98 

Foz do Iguaçu - Distrito Sede 255.525 R$ 269,49 

Concórdia do Oeste 1.022 R$ 268,73 

Novo Sarandi 2.632 R$ 267,89 

Novo Horizonte 913 R$ 265,20 

Mercedes - Distrito Sede 5.046 R$ 262,36 

Céu Azul - Distrito Sede 11.032 R$ 259,48 

Aurora do Iguaçu 1.460 R$ 255,97 

Cafelândia - Distrito Sede 14.662 R$ 254,27 

Margarida 2.464 R$ 252,83 

Matelândia - Distrito Sede 12.580 R$ 252,33 

Assis Chateaubriand - Distrito Sede 28.379 R$ 250,97 

Guaíra - Distrito Sede 29.213 R$ 247,48 

Candeia 850 R$ 244,50 

Santa Rita d'Oeste 1.406 R$ 243,94 

Tupãssi - Distrito Sede 7.997 R$ 243,34 

Itaipulândia - Distrito Sede 6.959 R$ 243,24 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f).   
                                   

      Continua 
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Continuação do Apêndice B 
Capitão Leônidas Marques - Distrito Sede 13.802 R$ 241,55 

Terra Roxa - Distrito Sede 15.353 R$ 238,35 

Santa Terezinha de Itaipu - Distrito Sede 20.841 R$ 235,77 

Nova Aurora - Distrito Sede 10.014 R$ 235,14 

Guaraniaçu - Distrito Sede 11.903 R$ 234,80 

Formosa do Oeste - Distrito Sede 7.541 R$ 234,48 

Bragantina 2.063 R$ 233,99 

Dom Armando 1.026 R$ 232,88 

São Miguel do Iguaçu - Distrito Sede 24.096 R$ 229,24 

Sede Alvorada 1.563 R$ 229,15 

Porto Mendes 1.647 R$ 221,64 

Jesuítas - Distrito Sede 7.200 R$ 221,47 

Planalto do Oeste 926 R$ 221,41 

Santa Tereza do Oeste - Distrito Sede 10.332 R$ 220,33 

Corbélia - Distrito Sede 16.312 R$ 218,86 

Espigão Azul 2.008 R$ 218,11 

Ouro Verde do Oeste - Distrito Sede 5.692 R$ 215,89 

Diamante 1.583 R$ 215,70 

Iracema do Oeste - Distrito Sede 2.578 R$ 215,44 

Vera Cruz do  - Distrito Sede 8.973 R$ 215,42 

Santa Lúcia - Distrito Sede 3.925 R$ 215,08 

Dois Irmãos 1.156 R$ 211,99 

Braganey - Distrito Sede 5.735 R$ 209,01 

Alto Alegre do Iguaçu 1.168 R$ 206,97 

Anahy - Distrito Sede 2.874 R$ 206,65 

São Pedro do Iguaçu - Distrito Sede 6.491 R$ 204,27 

Iguatu - Distrito Sede 2.234 R$ 203,64 

Vila Floresta 360 R$ 201,52 

Maralúcia 1.044 R$ 201,27 

Ouro Verde do Piquiri 1.376 R$ 200,71 

São Clemente 5.098 R$ 197,10 

São José das Palmeiras - Distrito Sede 3.830 R$ 193,52 

Três Barras do Paraná - Distrito Sede 11.824 R$ 192,99 

Ibema - Distrito Sede 6.066 R$ 191,88 

São João d'Oeste 6.106 R$ 191,30 

Guaporé 1.154 R$ 190,59 

Portão Ocoí 2.045 R$ 189,85 

Marajó 722 R$ 189,66 

Boa Vista da Aparecida - Distrito Sede 7.911 R$ 187,78 

Encantado d'Oeste 2.583 R$ 187,23 

Palmitópolis 1.130 R$ 185,95 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f).   
                    
 
 

      Continua 
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Continuação do Apêndice B  
Campo Bonito - Distrito Sede 4.407 R$ 185,63 

Carajá 1.801 R$ 185,34 

Nossa Senhora da Penha 1.455 R$ 184,64 

Agro Cafeeira 3.498 R$ 181,34 

Juvinópolis 1.783 R$ 178,63 

São Camilo 1.369 R$ 177,23 

Diamante D'Oeste - Distrito Sede 5.027 R$ 175,62 

São José do Itavó 2.067 R$ 175,18 

Catanduvas - Distrito Sede 10.202 R$ 174,81 

Lindoeste - Distrito Sede 5.361 R$ 167,96 

Alvorada do Iguaçu 563 R$ 163,51 

Rio do Salto 3.229 R$ 159,01 

São José do Iguaçu 213 R$ 158,63 

Ramilândia - Distrito Sede 4.134 R$ 153,59 

São Salvador 2.768 R$ 152,01 

Doutor Oliveira Castro 1.491 R$ 142,90 

Diamante do Sul - Distrito Sede 3.510 R$ 139,27 

Borman 928 R$ 134,65 

Bela Vista 597 R$ 133,69 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 



134 
 

Apêndice C – ‘densid’ 
Munincípio População total (urbana e rural) Tamanho em Km2 densid' Máximo Mínimo Padronização 

Anahy 2874 102,6 28,01 414,58 9,35 0,0460 

Assis Chateaubriand 33025 969,6 34,06   0,0610 

Boa Vista da Aparecida 7911 256,3 30,87   0,0531 

Braganey 5735 343,3 16,71   0,0181 

Cafelândia 14662 271,7 53,96   0,1101 

Campo Bonito 4407 433,8 10,16   0,0020 

Capitão Leônidas 
Marques 

14970 275,7 54,30   0,1109 

Cascavel 286205 2100,8 136,24   0,3131 

Catanduvas 10202 581,8 17,54   0,0202 

Céu Azul 11032 1179,4 9,35   0,0000 

Corbélia 16312 529,4 30,81   0,0530 

Diamante do Sul 3510 359,9 9,75   0,0010 

Diamante D'Oeste 5027 309,1 16,26   0,0171 

Entre Rios do Oeste 3926 122,1 32,15   0,0563 

Formosa do Oeste 7541 275,7 27,35   0,0444 

Foz do Iguaçu 256088 617,7 414,58   1,0000 

Guaíra 30704 560,5 54,78   0,1121 

Guaraniaçu 14582 1225,6 11,90   0,0063 

Ibema 6066 145,4 41,72   0,0799 

Iguatu 2234 106,9 20,90   0,0285 

Iracema do Oeste 2578 81,5 31,63   0,0550 

Itaipulândia 9026 331,3 27,24   0,0441 

Jesuítas 9001 247,5 36,37   0,0667 

Lindoeste 5361 361,4 14,83   0,0135 

Marechal Cândido 
Rondon 

46819 748 62,59   0,1314 

Maripá 5684 283,8 20,03   0,0263 

Matelândia 16078 639,7 25,13   0,0389 

Medianeira 41817 328,7 127,22   0,2909 

Mercedes 5046 200,9 25,12   0,0389 

Missal 10474 324,4 32,29   0,0566 

Nova Aurora 11866 474 25,03   0,0387 

Nova Santa Rosa 7626 204,7 37,25   0,0689 

Ouro Verde do Oeste 5692 293 19,43   0,0249 

Palotina 28683 651,2 44,05   0,0856 

Pato Bragado 4822 135,3 35,64   0,0649 

Quatro Pontes 3803 114,4 33,24   0,0590 

Ramilândia 4134 237,2 17,43   0,0199 

Santa Helena 23413 758,2 30,88   0,0531 

Santa Lúcia 3925 116,9 33,58   0,0598 

Santa Tereza do Oeste 10332 326,2 31,67   0,0551 

Santa Terezinha de Itaipu 20841 259,4 80,34   0,1752 

São José das Palmeiras 3830 182,4 21,00   0,0287 

São Miguel do Iguaçu 25769 851,3 30,27   0,0516 

São Pedro do Iguaçu 6491 308,3 21,05   0,0289 

Serranópolis do Iguaçu 4568 483,7 9,44   0,0002 

Terra Roxa 16759 800,8 20,93   0,0286 

Toledo 119313 1197 99,68   0,2229 

Três Barras do Paraná 11824 504,2 23,45   0,0348 

Tupãssi 7997 310,9 25,72   0,0404 

Vera Cruz do Oeste 8973 327,1 27,43   0,0446 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f).
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Apêndice D – ‘vrural’ 
Censo 2010  Contagem Populacional 2007 Diferença 2007-2010 vrural' 

Município Variável  Variável    

Anahy 766  899  133 0,1736292 

Assis Chateaubriand 4.012  4.435  423 0,1054337 

Boa Vista da Aparecida 3.011  3.277  266 0,0883427 

Braganey 2.318  2.888  570 0,2459016 

Cafelândia 2.314  2.354  40 0,0172861 

Campo Bonito 1.827  2.001  174 0,0952381 

Capitão Leônidas Marques 3.480  3.724  244 0,0701149 

Cascavel 16.156  0 * 0 0 

Catanduvas 4.860  4.508  -352 -0,072428 

Céu Azul 2.645  2.956  311 0,1175803 

Corbélia 2.336  2.359  23 0,0098459 

Diamante do Sul 2.105  2.285  180 0,0855107 

Diamante D'Oeste 2.466  2.626  160 0,0648824 

Entre Rios do Oeste 1.284  1.543  259 0,2017134 

Formosa do Oeste 2.571  2.791  220 0,0855698 

Foz do Iguaçu 2.126  0 * 0 0 

Guaíra 2.498  3.076  578 0,2313851 

Guaraniaçu 6.778  8.013  1.235 0,1822071 

Ibema 1.125  1.221  96 0,0853333 

Iguatu 796  917  121 0,1520101 

Iracema do Oeste 576  637  61 0,1059028 

Itaipulândia 4.285  4.103  -182 -0,0424737 

Jesuítas 2.931  3.318  387 0,1320368 

Lindoeste 2.977  3.094  117 0,0393013 

Marechal Cândido Rondon 7.672  9.111  1.439 0,1875652 

Maripá 2.422  2.546  124 0,0511974 

Matelândia 4.465  4.379  -86 -0,0192609 

Medianeira 4.427  4.259  -168 -0,0379489 

Mercedes 2.607  2.849  242 0,092827 

Missal 5.054  5.111  57 0,0112782 

Nova Aurora 2.826  3.027  201 0,0711253 

Nova Santa Rosa 2.311  3.403  1.092 0,4725227 

Ouro Verde do Oeste 1.653  1.718  65 0,0393224 

Palotina 4.037  4.459  422 0,1045331 

Pato Bragado 1.829  1.636  -193 -0,1055221 

Quatro Pontes 1.366  1.578  212 0,1551977 

Ramilândia 2.091  2.155  64 0,0306074 

Santa Helena 10.827  12.450  1.623 0,149903 

Santa Lúcia 1.389  1.560  171 0,1231102 

Santa Tereza do Oeste 2.297  2.329  32 0,0139312 

Santa Terezinha de Itaipu 2.004  2.452  448 0,2235529 

São José das Palmeiras 1.419  1.589  170 0,1198027 

São Miguel do Iguaçu 9.284  10.518  1.234 0,1329168 

São Pedro do Iguaçu 2.436  2.678  242 0,0993432 

Serranópolis do Iguaçu 2.246  2.297  51 0,022707 

Terra Roxa 3.958  4.121  163 0,0411824 

Toledo 11.054  11.251  197 0,0178216 

Três Barras do Paraná 5.729  6.372  643 0,112236 

Tupãssi 1.711  2.179  468 0,2735243 

Vera Cruz do Oeste 2.110  2.283  173 0,0819905 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f) e Contagem Populacional 
2007 (IBGE, 2015h) 
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Apêndice E – ‘poprural’ 
Censo 2010  Total/pessoas poprural' 

Município Rural (pessoas)   

Anahy 766 2.874 0,2665275 

Assis Chateaubriand 4.012 33.025 0,1214837 

Boa Vista da Aparecida 3.011 7.911 0,3806093 

Braganey 2.318 5.735 0,4041848 

Cafelândia 2.314 14.662 0,1578229 

Campo Bonito 1.827 4.407 0,4145677 

Capitão Leônidas Marques 3.480 14.970 0,2324649 

Cascavel 16.156 286.205 0,056449 

Catanduvas 4.860 10.202 0,4763772 

Céu Azul 2.645 11.032 0,2397571 

Corbélia 2.336 16.312 0,1432075 

Diamante do Sul 2.105 3.510 0,5997151 

Diamante D'Oeste 2.466 5.027 0,490551 

Entre Rios do Oeste 1.284 3.926 0,3270504 

Formosa do Oeste 2.571 7.541 0,3409362 

Foz do Iguaçu 2.126 256.088 0,0083018 

Guaíra 2.498 30.704 0,0813575 

Guaraniaçu 6.778 14.582 0,4648196 

Ibema 1.125 6.066 0,1854599 

Iguatu 796 2.234 0,3563115 

Iracema do Oeste 576 2.578 0,223429 

Itaipulândia 4.285 9.026 0,4747396 

Jesuítas 2.931 9.001 0,3256305 

Lindoeste 2.977 5.361 0,5553068 

Marechal Cândido Rondon 7.672 46.819 0,1638651 

Maripá 2.422 5.684 0,4261084 

Matelândia 4.465 16.078 0,2777087 

Medianeira 4.427 41.817 0,105866 

Mercedes 2.607 5.046 0,5166468 

Missal 5.054 10.474 0,4825282 

Nova Aurora 2.826 11.866 0,2381594 

Nova Santa Rosa 2.311 7.626 0,3030422 

Ouro Verde do Oeste 1.653 5.692 0,2904076 

Palotina 4.037 28.683 0,1407454 

Pato Bragado 1.829 4.822 0,3793032 

Quatro Pontes 1.366 3.803 0,3591901 

Ramilândia 2.091 4.134 0,5058055 

Santa Helena 10.827 23.413 0,4624354 

Santa Lúcia 1.389 3.925 0,3538854 

Santa Tereza do Oeste 2.297 10.332 0,222319 

Santa Terezinha de Itaipu 2.004 20.841 0,0961566 

São José das Palmeiras 1.419 3.830 0,3704961 

São Miguel do Iguaçu 9.284 25.769 0,3602779 

São Pedro do Iguaçu 2.436 6.491 0,3752889 

Serranópolis do Iguaçu 2.246 4.568 0,4916813 

Terra Roxa 3.958 16.759 0,2361716 

Toledo 11.054 119.313 0,0926471 

Três Barras do Paraná 5.729 11.824 0,484523 

Tupãssi 1.711 7.997 0,2139552 

Vera Cruz do Oeste 2.110 8.973 0,2351499 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f) 
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Apêndice F – ‘pmigr’ 
Municípios Oeste TotalDePessoas Var2010 Pmigr 

Anahy 2.874 -223 -0,0775922 

Assis Chateaubriand 33.025 -1.455 -0,0440575 

Boa Vista da Aparecida 7.911 -171 -0,0216155 

Braganey 5.735 -209 -0,0364429 

Cafelândia 14.662 914 0,062338 

Campo Bonito 4.407 -240 -0,0544588 

Capitão Leônidas Marques 14.970 -40 -0,002672 

Cascavel 286.205 -2.223 -0,0077672 

Catanduvas 10.202 -540 -0,0529308 

Céu Azul 11.032 -149 -0,0135062 

Corbélia 16.312 -281 -0,0172266 

Diamante do Sul 3.510 -60 -0,017094 

Diamante D'Oeste 5.027 107 0,0212851 

Entre Rios do Oeste 3.926 118 0,030056 

Formosa do Oeste 7.541 -104 -0,0137913 

Foz do Iguaçu 256.088 -19.017 -0,0742596 

Guaíra 30.704 -214 -0,0069698 

Guaraniaçu 14.582 -1.887 -0,1294061 

Ibema 6.066 306 0,0504451 

Iguatu 2.234 51 0,022829 

Iracema do Oeste 2.578 2 0,0007758 

Itaipulândia 9.026 130 0,0144028 

Jesuítas 9.001 -56 -0,0062215 

Lindoeste 5.361 -143 -0,0266741 

Marechal Cândido Rondon 46.819 -654 -0,0139687 

Maripá 5.684 133 0,023399 

Matelândia 16.078 145 0,0090185 

Medianeira 41.817 261 0,0062415 

Mercedes 5.046 114 0,0225922 

Missal 10.474 -46 -0,0043918 

Nova Aurora 11.866 -1.021 -0,0860442 

Nova Santa Rosa 7.626 333 0,0436664 

Ouro Verde do Oeste 5.692 79 0,0138791 

Palotina 28.683 364 0,0126904 

Pato Bragado 4.822 242 0,0501866 

Quatro Pontes 3.803 164 0,0431238 

Ramilândia 4.134 -108 -0,0261248 

Santa Helena 23.413 -592 -0,0252851 

Santa Lúcia 3.925 -26 -0,0066242 

Santa Tereza do Oeste 10.332 1.135 0,1098529 

Santa Terezinha de Itaipu 20.841 334 0,0160261 

São José das Palmeiras 3.830 -114 -0,029765 

São Miguel do Iguaçu 25.769 -2.363 -0,0916993 

São Pedro do Iguaçu 6.491 84 0,012941 

Serranópolis do Iguaçu 4.568 145 0,0317426 

Terra Roxa 16.759 -12 -0,000716 

Toledo 119.313 4.465 0,0374226 

Três Barras do Paraná 11.824 -419 -0,0354364 

Tupãssi 7.997 -122 -0,0152557 

Vera Cruz do Oeste 8.973 -501 -0,0558342 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f) e Contagem Populacional 
2007 (IBGE, 2015h) 
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Apêndice G – ‘psanit’ 
Município Domicílios rurais Com banheiro ou sanitário psanit' 

Anahy - PR 257 257 1,0000 

Assis Chateaubriand - PR 1300 1299 0,9992 

Boa Vista da Aparecida - PR 928 924 0,9957 

Braganey - PR 733 727 0,9918 

Cafelândia - PR 712 711 0,9986 

Campo Bonito - PR 544 538 0,9890 

Capitão Leônidas Marques - PR 1080 1068 0,9889 

Cascavel - PR 4230 4225 0,9988 

Catanduvas - PR 1311 1295 0,9878 

Céu Azul - PR 832 830 0,9976 

Corbélia - PR 729 728 0,9986 

Diamante do Sul - PR 633 600 0,9479 

Diamante D'Oeste - PR 710 663 0,9338 

Entre Rios do Oeste - PR 390 390 1,0000 

Formosa do Oeste - PR 855 853 0,9977 

Foz do Iguaçu - PR 655 648 0,9893 

Guaíra - PR 789 785 0,9949 

Guaraniaçu - PR 2220 2125 0,9572 

Ibema - PR 339 338 0,9971 

Iguatu - PR 260 259 0,9962 

Iracema do Oeste - PR 176 176 1,0000 

Itaipulândia - PR 1294 1293 0,9992 

Jesuítas - PR 950 948 0,9979 

Lindoeste - PR 931 923 0,9914 

Marechal Cândido Rondon - PR 2467 2462 0,9980 

Maripá - PR 768 768 1,0000 

Matelândia - PR 1271 1267 0,9969 

Medianeira - PR 1310 1301 0,9931 

Mercedes - PR 809 806 0,9963 

Missal - PR 1617 1611 0,9963 

Nova Aurora - PR 910 909 0,9989 

Nova Santa Rosa - PR 746 745 0,9987 

Ouro Verde do Oeste - PR 530 529 0,9981 

Palotina - PR 1223 1222 0,9992 

Pato Bragado - PR 548 547 0,9982 

Quatro Pontes - PR 411 411 1,0000 

Ramilândia - PR 611 607 0,9935 

Santa Helena - PR 3457 3436 0,9939 

Santa Lúcia - PR 451 450 0,9978 

Santa Tereza do Oeste - PR 713 709 0,9944 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 608 607 0,9984 

São José das Palmeiras - PR 449 440 0,9800 

São Miguel do Iguaçu - PR 2789 2778 0,9961 

São Pedro do Iguaçu - PR 750 749 0,9987 

Serranópolis do Iguaçu - PR 680 678 0,9971 

Terra Roxa - PR 1240 1218 0,9823 

Toledo - PR 3370 3367 0,9991 

Três Barras do Paraná - PR 1752 1730 0,9874 

Tupãssi - PR 550 549 0,9982 

Vera Cruz do Oeste - PR 655 655 1,0000 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 
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Apêndice H – ‘ptelef’ 
Município Domicílios rurais Oeste-PR Domicílios com telefone fixo ou celular ptelef' 

Anahy - PR 257 200 0,7782 

Assis Chateaubriand - PR 1.300 1.150 0,8846 

Boa Vista da Aparecida - PR 928 746 0,8039 

Braganey - PR 733 555 0,7572 

Cafelândia - PR 712 642 0,9017 

Campo Bonito - PR 544 440 0,8088 

Capitão Leônidas Marques - PR 1.080 933 0,8639 

Cascavel - PR 4.230 3.627 0,8574 

Catanduvas - PR 1.311 1.013 0,7727 

Céu Azul - PR 832 784 0,9423 

Corbélia - PR 729 701 0,9616 

Diamante do Sul - PR 633 320 0,5055 

Diamante D'Oeste - PR 710 536 0,7549 

Entre Rios do Oeste - PR 390 382 0,9795 

Formosa do Oeste - PR 855 735 0,8596 

Foz do Iguaçu - PR 655 638 0,9740 

Guaíra - PR 789 652 0,8264 

Guaraniaçu - PR 2.220 1.719 0,7743 

Ibema - PR 339 311 0,9174 

Iguatu - PR 260 200 0,7692 

Iracema do Oeste - PR 176 158 0,8977 

Itaipulândia - PR 1.294 1.218 0,9413 

Jesuítas - PR 950 858 0,9032 

Lindoeste - PR 931 725 0,7787 

Marechal Cândido Rondon - PR 2.467 2.329 0,9441 

Maripá - PR 768 724 0,9427 

Matelândia - PR 1.271 1.188 0,9347 

Medianeira - PR 1.310 1.187 0,9061 

Mercedes - PR 809 631 0,7800 

Missal - PR 1.617 1.457 0,9011 

Nova Aurora - PR 910 852 0,9363 

Nova Santa Rosa - PR 746 701 0,9397 

Ouro Verde do Oeste - PR 530 472 0,8906 

Palotina - PR 1.223 1.150 0,9403 

Pato Bragado - PR 548 543 0,9909 

Quatro Pontes - PR 411 395 0,9611 

Ramilândia - PR 611 509 0,8331 

Santa Helena - PR 3.457 3.202 0,9262 

Santa Lúcia - PR 451 345 0,7650 

Santa Tereza do Oeste - PR 713 598 0,8387 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 608 563 0,9260 

São José das Palmeiras - PR 449 384 0,8552 

São Miguel do Iguaçu - PR 2.789 2.517 0,9025 

São Pedro do Iguaçu - PR 750 645 0,8600 

Serranópolis do Iguaçu - PR 680 653 0,9603 

Terra Roxa - PR 1.240 1.089 0,8782 

Toledo - PR 3.370 3.133 0,9297 

Três Barras do Paraná - PR 1.752 1.449 0,8271 

Tupãssi - PR 550 506 0,9200 

Vera Cruz do Oeste - PR 655 553 0,8443 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 
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Apêndice I – ‘penerg’ 
Município Domicílios rurais Oeste - PR Existência de energia elétrica penerg' 

Anahy - PR 257 254 0,9883 

Assis Chateaubriand - PR 1.300 1.298 0,9985 

Boa Vista da Aparecida - PR 928 925 0,9968 

Braganey - PR 733 731 0,9973 

Cafelândia - PR 712 711 0,9986 

Campo Bonito - PR 544 539 0,9908 

Capitão Leônidas Marques - PR 1.080 1.074 0,9944 

Cascavel - PR 4.230 4.041 0,9553 

Catanduvas - PR 1.311 1.280 0,9764 

Céu Azul - PR 832 831 0,9988 

Corbélia - PR 729 724 0,9931 

Diamante do Sul - PR 633 617 0,9747 

Diamante D'Oeste - PR 710 688 0,9690 

Entre Rios do Oeste - PR 390 390 1,0000 

Formosa do Oeste - PR 855 850 0,9942 

Foz do Iguaçu - PR 655 653 0,9969 

Guaíra - PR 789 783 0,9924 

Guaraniaçu - PR 2.220 2.175 0,9797 

Ibema - PR 339 339 1,0000 

Iguatu - PR 260 258 0,9923 

Iracema do Oeste - PR 176 175 0,9943 

Itaipulândia - PR 1.294 1.290 0,9969 

Jesuítas - PR 950 944 0,9937 

Lindoeste - PR 931 919 0,9871 

Marechal Cândido Rondon - PR 2.467 2.464 0,9988 

Maripá - PR 768 767 0,9987 

Matelândia - PR 1.271 1.254 0,9866 

Medianeira - PR 1.310 1.307 0,9977 

Mercedes - PR 809 808 0,9988 

Missal - PR 1.617 1.613 0,9975 

Nova Aurora - PR 910 909 0,9989 

Nova Santa Rosa - PR 746 746 1,0000 

Ouro Verde do Oeste - PR 530 529 0,9981 

Palotina - PR 1.223 1.222 0,9992 

Pato Bragado - PR 548 548 1,0000 

Quatro Pontes - PR 411 411 1,0000 

Ramilândia - PR 611 606 0,9918 

Santa Helena - PR 3.457 3.437 0,9942 

Santa Lúcia - PR 451 450 0,9978 

Santa Tereza do Oeste - PR 713 700 0,9818 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 608 608 1,0000 

São José das Palmeiras - PR 449 449 1,0000 

São Miguel do Iguaçu - PR 2.789 2.745 0,9842 

São Pedro do Iguaçu - PR 750 748 0,9973 

Serranópolis do Iguaçu - PR 680 679 0,9985 

Terra Roxa - PR 1.240 1.234 0,9952 

Toledo - PR 3.370 3.368 0,9994 

Três Barras do Paraná - PR 1.752 1.740 0,9932 

Tupãssi - PR 550 549 0,9982 

Vera Cruz do Oeste - PR 655 651 0,9939 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 
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Apêndice J – ‘páguatrat’ 
Município Total de domicílios rurais Domicílios com água através de rede geral páguatrat' 

Anahy - PR 257 32 0,1245 

Assis Chateaubriand - PR 1300 80 0,0615 

Boa Vista da Aparecida - PR 928 118 0,1272 

Braganey - PR 733 234 0,3192 

Cafelândia - PR 712 184 0,2584 

Campo Bonito - PR 544 202 0,3713 

Capitão Leônidas Marques - PR 1080 95 0,0880 

Cascavel - PR 4230 300 0,0709 

Catanduvas - PR 1311 258 0,1968 

Céu Azul - PR 832 158 0,1899 

Corbélia - PR 729 74 0,1015 

Diamante do Sul - PR 633 3 0,0047 

Diamante D'Oeste - PR 710 296 0,4169 

Entre Rios do Oeste - PR 390 355 0,9103 

Formosa do Oeste - PR 855 56 0,0655 

Foz do Iguaçu - PR 655 166 0,2534 

Guaíra - PR 789 159 0,2015 

Guaraniaçu - PR 2220 200 0,0901 

Ibema - PR 339 88 0,2596 

Iguatu - PR 260 165 0,6346 

Iracema do Oeste - PR 176 15 0,0852 

Itaipulândia - PR 1294 1136 0,8779 

Jesuítas - PR 950 121 0,1274 

Lindoeste - PR 931 77 0,0827 

Marechal Cândido Rondon - PR 2467 1995 0,8087 

Maripá - PR 768 524 0,6823 

Matelândia - PR 1271 514 0,4044 

Medianeira - PR 1310 258 0,1969 

Mercedes - PR 809 511 0,6316 

Missal - PR 1617 738 0,4564 

Nova Aurora - PR 910 102 0,1121 

Nova Santa Rosa - PR 746 578 0,7748 

Ouro Verde do Oeste - PR 530 269 0,5075 

Palotina - PR 1223 652 0,5331 

Pato Bragado - PR 548 530 0,9672 

Quatro Pontes - PR 411 291 0,7080 

Ramilândia - PR 611 167 0,2733 

Santa Helena - PR 3457 3306 0,9563 

Santa Lúcia - PR 451 9 0,0200 

Santa Tereza do Oeste - PR 713 242 0,3394 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 608 146 0,2401 

São José das Palmeiras - PR 449 152 0,3385 

São Miguel do Iguaçu - PR 2789 1528 0,5479 

São Pedro do Iguaçu - PR 750 272 0,3627 

Serranópolis do Iguaçu - PR 680 381 0,5603 

Terra Roxa - PR 1240 555 0,4476 

Toledo - PR 3370 1453 0,4312 

Três Barras do Paraná - PR 1752 197 0,1124 

Tupãssi - PR 550 119 0,2164 

Vera Cruz do Oeste - PR 655 3 0,0046 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 
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Apêndice K – ‘anoest’ 
Município 7 anos ou mais/total 5 anos ou mais Alfabetizadas anosest' 

Anahy - PR 726 726 633 0,8719 

Assis Chateaubriand - PR 3836 3836 3544 0,9239 

Boa Vista da Aparecida - PR 2804 2804 2371 0,8456 

Braganey - PR 2159 2159 1879 0,8703 

Cafelândia - PR 2180 2180 2077 0,9528 

Campo Bonito - PR 1719 1719 1534 0,8924 

Capitão Leônidas Marques - PR 3308 3308 2935 0,8872 

Cascavel - PR 15047 15047 13871 0,9218 

Catanduvas - PR 4554 4554 3969 0,8715 

Céu Azul - PR 2506 2506 2335 0,9318 

Corbélia - PR 2204 2204 2045 0,9279 

Diamante do Sul - PR 1960 1960 1590 0,8112 

Diamante D'Oeste - PR 2258 2258 1851 0,8198 

Entre Rios do Oeste - PR 1197 1197 1158 0,9674 

Formosa do Oeste - PR 2470 2470 2242 0,9077 

Foz do Iguaçu - PR 1988 1988 1857 0,9341 

Guaíra - PR 2353 2353 2062 0,8763 

Guaraniaçu - PR 6358 6358 5478 0,8616 

Ibema - PR 1058 1058 973 0,9197 

Iguatu - PR 760 760 692 0,9105 

Iracema do Oeste - PR 555 555 498 0,8973 

Itaipulândia - PR 3991 3991 3658 0,9166 

Jesuítas - PR 2791 2791 2511 0,8997 

Lindoeste - PR 2780 2780 2475 0,8903 

Marechal Cândido Rondon - PR 7303 7303 6935 0,9496 

Maripá - PR 2310 2310 2238 0,9688 

Matelândia - PR 4179 4179 3839 0,9186 

Medianeira - PR 4185 4185 3873 0,9254 

Mercedes - PR 2451 2451 2328 0,9498 

Missal - PR 4783 4783 4405 0,9210 

Nova Aurora - PR 2677 2677 2564 0,9578 

Nova Santa Rosa - PR 2184 2184 2098 0,9606 

Ouro Verde do Oeste - PR 1551 1551 1413 0,9110 

Palotina - PR 3807 3807 3595 0,9443 

Pato Bragado - PR 1707 1707 1661 0,9731 

Quatro Pontes - PR 1303 1303 1282 0,9839 

Ramilândia - PR 1944 1944 1655 0,8513 

Santa Helena - PR 10200 10200 9283 0,9101 

Santa Lúcia - PR 1298 1298 1162 0,8952 

Santa Tereza do Oeste - PR 2140 2140 1967 0,9192 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 1888 1888 1725 0,9137 

São José das Palmeiras - PR 1353 1353 1149 0,8492 

São Miguel do Iguaçu - PR 8657 8657 7894 0,9119 

São Pedro do Iguaçu - PR 2304 2304 2128 0,9236 

Serranópolis do Iguaçu - PR 2122 2122 2063 0,9722 

Terra Roxa - PR 3738 3738 3316 0,8871 

Toledo - PR 10477 10477 10029 0,9572 

Três Barras do Paraná - PR 5372 5372 4755 0,8851 

Tupãssi - PR 1609 1609 1551 0,9640 

Vera Cruz do Oeste - PR 1993 1993 1796 0,9012 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015), a partir de dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 
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Apêndice L – ‘pescol’ 
Município 5 a 9 anos 

alfabetizadas 
10 a 14 anos 
alfabetizadas 

Total 5 a 14 
alfabetizadas 

Crianças 5 a 9 
Total 

Crianças 10 
a 14 Total 

Total 5 a 14 
anos 

pescol' 

Anahy - PR 33 63 96 43 63 106 0,9057 

Assis Chateaubriand - PR 208 320 528 257 322 579 0,9119 

Boa Vista da Aparecida - PR 190 282 472 248 285 533 0,8856 

Braganey - PR 152 199 351 194 201 395 0,8886 

Cafelândia - PR 137 211 348 149 212 361 0,9640 

Campo Bonito - PR 121 183 304 139 186 325 0,9354 

Capitão Leônidas Marques - PR 196 311 507 252 315 567 0,8942 

Cascavel - PR 1035 1401 2436 1202 1413 2615 0,9315 

Catanduvas - PR 278 518 796 371 530 901 0,8835 

Céu Azul - PR 157 244 401 200 244 444 0,9032 

Corbélia - PR 137 194 331 164 196 360 0,9194 

Diamante do Sul - PR 133 257 390 182 259 441 0,8844 

Diamante D'Oeste - PR 149 265 414 220 273 493 0,8398 

Entre Rios do Oeste - PR 76 104 180 85 104 189 0,9524 

Formosa do Oeste - PR 110 191 301 128 193 321 0,9377 

Foz do Iguaçu - PR 139 203 342 170 203 373 0,9169 

Guaíra - PR 113 200 313 146 204 350 0,8943 

Guaraniaçu - PR 381 643 1024 532 654 1186 0,8634 

Ibema - PR 66 112 178 86 115 201 0,8856 

Iguatu - PR 40 79 119 49 80 129 0,9225 

Iracema do Oeste - PR 27 50 77 33 52 85 0,9059 

Itaipulândia - PR 294 414 708 330 419 749 0,9453 

Jesuítas - PR 144 237 381 173 241 414 0,9203 

Lindoeste - PR 185 275 460 220 278 498 0,9237 

Marechal Cândido Rondon - PR 362 579 941 449 584 1033 0,9109 

Maripá - PR 140 199 339 157 199 356 0,9522 

Matelândia - PR 324 379 703 362 382 744 0,9449 

Medianeira - PR 240 355 595 316 361 677 0,8789 

Mercedes - PR 149 209 358 170 212 382 0,9372 

Missal - PR 260 403 663 343 413 756 0,8770 

Nova Aurora - PR 161 219 380 172 220 392 0,9694 

Nova Santa Rosa - PR 118 182 300 153 183 336 0,8929 

Ouro Verde do Oeste - PR 87 140 227 107 140 247 0,9190 

Palotina - PR 233 306 539 274 308 582 0,9261 

Pato Bragado - PR 134 134 268 145 136 281 0,9537 

Quatro Pontes - PR 88 123 211 92 123 215 0,9814 

Ramilândia - PR 130 236 366 175 241 416 0,8798 

Santa Helena - PR 586 934 1520 756 946 1702 0,8931 

Santa Lúcia - PR 66 121 187 85 122 207 0,9034 

Santa Tereza do Oeste - PR 160 219 379 175 222 397 0,9547 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 120 183 303 154 183 337 0,8991 

São José das Palmeiras - PR 68 125 193 94 128 222 0,8694 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f).           
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

      Continua 
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Continuação  Apêndice L – ‘pescol’ 
São Miguel do Iguaçu - PR 625 871 1496 755 884 1639 0,9128 

São Pedro do Iguaçu - PR 159 206 365 176 208 384 0,9505 

Serranópolis do Iguaçu - PR 118 183 301 122 184 306 0,9837 

Terra Roxa - PR 203 326 529 275 340 615 0,8602 

Toledo - PR 663 942 1605 757 949 1706 0,9408 

Três Barras do Paraná - PR 367 553 920 494 562 1056 0,8712 

Tupãssi - PR 104 126 230 109 130 239 0,9623 

Vera Cruz do Oeste - PR 107 186 293 141 190 331 0,8852 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f) 

. 
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Apêndice M – ‘renda’ 
Município Renda rural média per capita Máximo Mínimo renda' 

Anahy - PR 497,69 989,64 291,15 0,2957 

Assis Chateaubriand - PR 527,9   0,3389 

Boa Vista da Aparecida - PR 469,9   0,2559 

Braganey - PR 459,9   0,2416 

Cafelândia - PR 617,8   0,4677 

Campo Bonito - PR 543,09   0,3607 

Capitão Leônidas Marques - PR 612,71   0,4604 

Cascavel - PR 563,83   0,3904 

Catanduvas - PR 423,61   0,1896 

Céu Azul - PR 642,43   0,5029 

Corbélia - PR 556,55   0,3800 

Diamante do Sul - PR 291,15   0,0000 

Diamante D'Oeste - PR 359,46   0,0978 

Entre Rios do Oeste - PR 918,63   0,8983 

Formosa do Oeste - PR 460,61   0,2426 

Foz do Iguaçu - PR 720,88   0,6152 

Guaíra - PR 518,5   0,3255 

Guaraniaçu - PR 464,5   0,2482 

Ibema - PR 512,08   0,3163 

Iguatu - PR 387,74   0,1383 

Iracema do Oeste - PR 525,4   0,3354 

Itaipulândia - PR 539,31   0,3553 

Jesuítas - PR 398,72   0,1540 

Lindoeste - PR 362,31   0,1019 

Marechal Cândido Rondon - PR 891,32   0,8592 

Maripá - PR 714,7   0,6064 

Matelândia - PR 590,28   0,4283 

Medianeira - PR 755,41   0,6647 

Mercedes - PR 688,32   0,5686 

Missal - PR 564,95   0,3920 

Nova Aurora - PR 501,02   0,3005 

Nova Santa Rosa - PR 780,55   0,7007 

Ouro Verde do Oeste - PR 597,49   0,4386 

Palotina - PR 703,81   0,5908 

Pato Bragado - PR 915,31   0,8936 

Quatro Pontes - PR 989,64   1,0000 

Ramilândia - PR 339,84   0,0697 

Santa Helena - PR 574,38   0,4055 

Santa Lúcia - PR 543,87   0,3618 

Santa Tereza do Oeste - PR 493,48   0,2897 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 710,5   0,6004 

São José das Palmeiras - PR 459,64   0,2412 

São Miguel do Iguaçu - PR 561,09   0,3865 

São Pedro do Iguaçu - PR 560,43   0,3855 

Serranópolis do Iguaçu - PR 852,65   0,8039 

Terra Roxa - PR 523,37   0,3325 

Toledo - PR 854,08   0,8059 

Três Barras do Paraná - PR 448,97   0,2259 

Tupãssi - PR 852,83   0,8041 

Vera Cruz do Oeste - PR 502,1   0,3020 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2015) a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2015f). 
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Apêndice N – ‘pluri’ 

Município 
Total de ocupados nos 
estabelecimentos rurais 

Total ocupado em outras 
atividades não 
agropecuárias 

pluri' 

Anahy - PR     46      0,0000 

 Assis Chateaubriand - PR     999     203 0,2032 

Boa Vista da Aparecida     155     12 0,0774 

Braganey     334      0,0000 

 Cafelândia     229     2 0,0087 

Campo Bonito     78     1 0,0128 

 Capitão Leônidas Marques     261     6 0,0230 

Cascavel    1 485     5 0,0034 

Catanduvas     299     9 0,0301 

 Céu Azul     262     24 0,0916 

 Corbélia     168     7 0,0417 

 Diamante D'Oeste - PR     261     3 0,0115 

 Diamante do Sul     302     7 0,0232 

Entre Rios do Oeste     205     2 0,0098 

Formosa do Oeste     457     2 0,0044 

Foz do Iguaçu     514     89 0,1732 

Guaíra     440     15 0,0341 

Guaraniaçu     603     4 0,0066 

Ibema     138     2 0,0145 

 Iguatu     413      0,0000 

 Iracema do Oeste     108      0,0000 

 Itaipulândia     540     8 0,0148 

Jesuítas     684     18 0,0263 

 Lindoeste     184     17 0,0924 

Marechal Cândido Rondon     656     67 0,1021 

Maripá     154     4 0,0260 

 Matelândia     403     4 0,0099 

Medianeira     404     7 0,0173 

Mercedes     161     5 0,0311 

 Missal     392     3 0,0077 

 Nova Aurora     493     96 0,1947 

 Nova Santa Rosa     159     17 0,1069 

Ouro Verde do Oeste     556     7 0,0126 

 Palotina     684     22 0,0322 

Pato Bragado     81     2 0,0247 

Quatro Pontes     193     1 0,0052 

Ramilândia     178     21 0,1180 

Santa Helena     806     80 0,0993 

Santa Lúcia     66      0,0000 

Santa Tereza do Oeste     251     2 0,0080 

Santa Terezinha de Itaipu     325     2 0,0062 

São José das Palmeiras     377     3 0,0080 

 São Miguel do Iguaçu     803     36 0,0448 

São Pedro do Iguaçu     374     5 0,0134 

Serranópolis do Iguaçu     221     2 0,0090 

Terra Roxa     793     33 0,0416 

Toledo    1 472     13 0,0088 

 Três Barras do Paraná     200     4 0,0200 

Tupãssi     233     3 0,0129 

Vera Cruz do Oeste     344     2 0,0058 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) a partir do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2015b) 
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Apêndice O  – ‘produtiv’ 
Município Total de pessoas 

ocupadas em 
Renda per capita de 
pessoal ocupado em 

Máximo Mínimo Produtiv 

Assis Chateaubriand     999 R$ 127.765,25 R$ 589.545,44 R$ 20.251,77 0,1889 

Diamante D'Oeste     261 R$ 37.786,42     0,0308 

Entre Rios do Oeste     205 R$ 139.688,45     0,2098 

 Formosa do Oeste     457 R$ 108.420,46     0,1549 

Guaíra     440 R$ 119.669,73     0,1746 

Iracema do Oeste     108 R$ 118.082,77     0,1718 

Jesuítas     684 R$ 59.784,33     0,0694 

Marechal Cândido Rondon     656 R$ 149.627,44     0,2273 

Maripá     154 R$ 322.522,32     0,5310 

Mercedes     161 R$ 144.908,55     0,2190 

Nova Santa Rosa     159 R$ 334.667,30     0,5523 

Ouro Verde do Oeste     556 R$ 97.869,07     0,1363 

Palotina     684 R$ 200.657,64     0,3169 

Pato Bragado     81 R$ 229.874,05     0,3682 

Quatro Pontes     193 R$ 132.358,25     0,1969 

Santa Helena     806 R$ 98.247,82     0,1370 

São José das Palmeiras     377 R$ 38.104,99     0,0314 

São Pedro do Iguaçu     374 R$ 137.988,33     0,2068 

Terra Roxa     793 R$ 89.894,04     0,1223 

Toledo    1 472 R$ 182.879,29     0,2857 

Tupãssi     233 R$ 216.388,70     0,3445 

Anahy     46 R$ 231.382,52     0,3709 

 Boa Vista da Aparecida     155 R$ 84.989,39     0,1137 

 Braganey     334 R$ 120.695,74     0,1764 

 Cafelândia     229 R$ 589.545,44     1,0000 

Campo Bonito     78 R$ 311.454,78     0,5115 

Capitão Leônidas Marques     261 R$ 99.663,45     0,1395 

Cascavel    1 485 R$ 135.478,27     0,2024 

Catanduvas     299 R$ 128.950,12     0,1909 

Corbélia     168 R$ 324.694,79     0,5348 

 Diamante do Sul     302 R$ 27.124,40     0,0121 

 Guaraniaçu     603 R$ 86.371,30     0,1161 

 Ibema     138 R$ 49.903,36     0,0521 

Iguatu     413 R$ 20.251,77     0,0000 

Lindoeste     184 R$ 87.571,08     0,1183 

Nova Aurora     493 R$ 162.181,99     0,2493 

Santa Lúcia     66 R$ 158.747,03     0,2433 

Santa Tereza do Oeste     251 R$ 135.434,83     0,2023 

Três Barras do Paraná     200 R$ 206.412,21     0,3270 

Céu Azul     262 R$ 159.336,83     0,2443 

Foz do Iguaçu     514 R$ 46.071,08     0,0454 

Itaipulândia     540 R$ 72.022,01     0,0909 

Matelândia     403 R$ 95.630,28     0,1324 

Medianeira     404 R$ 121.572,86     0,1780 

Missal     392 R$ 106.807,00     0,1520 

 Ramilândia     178 R$ 66.084,72     0,0805 

Santa Terezinha de Itaipu     325 R$ 81.341,55     0,1073 

São Miguel do Iguaçu     803 R$ 126.388,83     0,1864 

Serranópolis do Iguaçu     221 R$ 209.986,41     0,3333 

 Vera Cruz do Oeste     344 R$ 94.029,98     0,1296 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) a partir do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2015b) 
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Apêndice P – ‘nmonoc’ 
Município Área 5 + 

Permanente 
Área 5 + 

Temporárias 
Área 5 + 

Total 
Área total 

permanente 
Área total 
temporária 

Área total temp. 
perm. 

nmonoc 

Anahy - PR 51 13.275 13.326 137 13.960 14.097 0,9453 

Assis Chateaubriand - PR 87 142.690 142.777 87 143.092 143.179 0,9972 

Boa Vista da Aparecida - PR 41 10.028 10.069 53 10.400 10.453 0,9633 

Braganey - PR 37 36.714 36.751 116 38.047 38.163 0,9630 

Cafelândia - PR 33 45.945 45.978 44 45.975 46.019 0,9991 

Campo Bonito - PR 80 35.010 35.090 89 35.085 35.174 0,9976 

Capitão Leônidas Marques - PR 92 19.770 19.862 134 21.282 21.416 0,9274 

Cascavel - PR 415 188.682 189.097 445 195.832 196.277 0,9634 

Catanduvas - PR 67 38.845 38.912 115 39.176 39.291 0,9904 

Céu Azul - PR 70 49.550 49.620 93 49.827 49.920 0,9940 

Corbélia - PR 88 76.990 77.078 109 77.226 77.335 0,9967 

Diamante do Sul - PR 15 2.610 2.625 15 2.675 2.690 0,9758 

Diamante D'Oeste - PR 24 9.385 9.409 47 10.030 10.077 0,9337 

Entre Rios do Oeste - PR 3 10.450 10.453 3 10.458 10.461 0,9992 

Formosa do Oeste - PR 77 26.893 26.970 57 26.906 26.963 1,0003 

Foz do Iguaçu - PR 67 25.165 25.232 75 25.210 25.285 0,9979 

Guaíra - PR 4 67.315 67.319 4 67.317 67.321 1,0000 

Guaraniaçu - PR 48 24.400 24.448 48 24.583 24.631 0,9926 

Ibema - PR 715 10.835 11.550 715 10.912 11.627 0,9934 

Iguatu - PR 187 8.990 9.177 149 10.942 11.091 0,8274 

Iracema do Oeste - PR 186 13.608 13.794 96 13.684 13.780 1,0010 

Itaipulândia - PR 121 21.215 21.336 129 22.000 22.129 0,9642 

Jesuítas - PR 471 26.960 27.431 276 27.451 27.727 0,9893 

Lindoeste - PR 86 16.095 16.181 120 16.402 16.522 0,9794 

Marechal Cândido Rondon - PR 22 59.574 59.596 25 60.317 60.342 0,9876 

Maripá - PR 4 43.360 43.364 4 43.401 43.405 0,9991 

Matelândia - PR 61 22.680 22.741 74 23.344 23.418 0,9711 

Medianeira - PR 50 24.625 24.675 66 24.972 25.038 0,9855 

Mercedes - PR 1 15.975 15.976 1 16.206 16.207 0,9857 

Missal - PR 68 30.290 30.358 82 30.818 30.900 0,9825 

Nova Aurora - PR 51 62.510 62.561 82 63.107 63.189 0,9901 

Nova Santa Rosa - PR 1 28.377 28.378 1 28.389 28.390 0,9996 

Ouro Verde do Oeste - PR 8 22.900 22.908 7 23.233 23.240 0,9857 

Palotina - PR 6 91.430 91.436 6 91.991 91.997 0,9939 

Pato Bragado - PR 0 10.295 10.295 - 10.307 10.307 0,9988 

Quatro Pontes - PR 1 17.892 17.893 1 17.895 17.896 0,9998 

Ramilândia - PR 45 9.169 9.214 56 9.220 9.276 0,9933 

Santa Helena - PR 47 53.995 54.042 47 54.475 54.522 0,9912 

Santa Lúcia - PR 52 12.048 12.100 76 12.918 12.994 0,9312 

Santa Tereza do Oeste - PR 64 42.517 42.581 124 43.733 43.857 0,9709 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 49 32.618 32.667 68 32.828 32.896 0,9930 

São José das Palmeiras - PR 20 5.927 5.947 25 5.989 6.014 0,9889 

São Miguel do Iguaçu - PR 91 91.710 91.801 104 92.871 92.975 0,9874 

São Pedro do Iguaçu - PR 19 22.380 22.399 13 22.719 22.732 0,9854 

Serranópolis do Iguaçu - PR 31 23.364 23.395 38 23.730 23.768 0,9843 

Terra Roxa - PR 218 101.760 101.978 118 104.186 104.304 0,9777 

Toledo - PR 63 138.350 138.413 63 140.305 140.368 0,9861 

Três Barras do Paraná - PR 52 27.762 27.814 54 27.918 27.972 0,9944 

Tupãssi - PR 5 47.770 47.775 5 48.030 48.035 0,9946 

Vera Cruz do Oeste - PR 44 37.083 37.127 82 37.493 37.575 0,9881 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i) 
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Apêndice Q – ‘psolo’ 

UF, Mesorregião, Microrregião 
e Município 

Total de 
estabele- 
cimentos 

Práticas agrícolas utilizadas nos estabelecimentos, por tipo de prática       

Plantio  
em 

nível 

Uso de  
terraços 

Rotação 
de 

culturas 

Uso de 
lavouras para 

reforma/  
renovação/re- 
cuperação de 

pastagens 

Pousio 
ou 

descanso 
de solos 

Queimadas 

Proteção 
 e/ou 

conserva- 
ção de 

encostas 

Nenhuma 
 das 

práticas 
agrícolas 

Quantidade de 
estabelecimentos 

que NÃO 
ADOTA 

práticas de 
conservação de 
solo + Adotam 

Queimadas 

Adotam 
práticas 

(qualquer - 
queimadas) Psolo 

Assis Chateaubriand - PR 2.796 2.364 1.606 1.329 65 24 0 172 153 153 2.643 0,9453 

Diamante D'Oeste - PR 663 332 37 28 13 11 1 19 274 275 388 0,5852 

Entre Rios do Oeste - PR 276 205 169 154 13 2 0 30 30 30 246 0,8913 

Formosa do Oeste - PR 1.099 699 845 376 13 4 0 336 110 110 989 0,8999 

Guaíra - PR 1.196 848 223 609 31 73 0 142 200 200 996 0,8328 

Iracema do Oeste - PR 312 137 254 6 1 1 0 1 32 32 280 0,8974 

Jesuítas - PR 1.445 1.048 296 117 12 2 0 266 243 243 1.202 0,8318 

Marechal Cândido Rondon - PR 2.423 1.945 789 1.656 255 121 0 484 246 246 2.177 0,8985 

Maripá - PR 774 538 587 309 4 - 0 300 69 69 705 0,9109 

Mercedes - PR 789 625 348 593 9 34 0 260 88 88 701 0,8885 

Nova Santa Rosa - PR 635 535 450 461 196 190 1 136 58 59 576 0,9071 

Ouro Verde do Oeste - PR 494 418 144 355 8 42 0 127 43 43 451 0,9130 

Palotina - PR 1.421 1.108 1.073 798 45 112 0 496 127 127 1.294 0,9106 

Pato Bragado - PR 415 264 53 191 5 1 0 2 73 73 342 0,8241 

Quatro Pontes - PR 467 365 214 203 68 2 0 3 78 78 389 0,8330 

Santa Helena - PR 2.414 1.278 658 1.135 30 30 1 504 692 693 1.721 0,7129 

São José das Palmeiras - PR 472 293 53 185 12 14 1 8 96 97 375 0,7945 

São Pedro do Iguaçu - PR 824 286 114 75 9 9 0 10 450 450 374 0,4539 

Terra Roxa - PR 1.426 1.013 817 688 38 71 0 528 139 139 1.287 0,9025 

Toledo - PR 3.067 2.362 821 1.900 298 61 0 957 392 392 2.675 0,8722 

Tupãssi - PR 1.078 838 541 648 5 12 0 224 116 116 962 0,8924 

Anahy - PR 371 292 62 1 - - 0 64 4 4 367 0,9892 

Boa Vista da Aparecida - PR 1.036 514 179 238 106 38 0 116 283 283 753 0,7268 

Braganey - PR 791 524 99 262 23 17 0 86 135 135 656 0,8293 

Cafelândia - PR 596 258 115 374 4 2 0 86 134 134 462 0,7752 

Campo Bonito - PR 587 392 180 266 51 11 0 237 113 113 474 0,8075 

Capitão Leônidas Marques - PR 1.028 426 70 314 11 6 0 19 316 316 712 0,6926 

Cascavel - PR 4.034 2.729 900 828 55 61 1 823 685 686 3.348 0,8299 

Catanduvas - PR 942 514 183 322 4 17 5 169 286 291 651 0,6911 

Corbélia - PR 752 536 96 398 32 19 1 340 134 135 617 0,8205 

Diamante do Sul - PR 586 467 6 12 36 1 10 10 89 99 487 0,8311 

Guaraniaçu - PR 2.095 827 188 153 70 65 21 259 912 933 1.162 0,5547 

Ibema - PR 310 216 32 182 3 8 0 143 27 27 283 0,9129 

Iguatu - PR 347 185 1 136 - - 0 - 25 25 322 0,9280 

Lindoeste - PR 812 348 163 59 52 8 0 8 234 234 578 0,7118 

Nova Aurora - PR 1.319 708 473 273 34 25 0 43 161 161 1.158 0,8779 

Santa Lúcia - PR 500 300 57 140 4 11 0 17 179 179 321 0,6420 

Santa Tereza do Oeste - PR 505 339 135 220 42 42 0 126 95 95 410 0,8119 

Três Barras do Paraná - PR 1.491 1.036 208 545 93 68 5 360 305 310 1.181 0,7921 

Céu Azul - PR 770 520 276 449 32 73 0 307 157 157 613 0,7961 

Foz do Iguaçu - PR 1.044 347 19 280 41 54 3 47 391 394 650 0,6226 

Itaipulândia - PR 428 325 1 282 24 28 0 116 57 57 371 0,8668 

Matelândia - PR 974 677 335 282 80 35 0 398 143 143 831 0,8532 

Medianeira - PR 1.165 713 406 599 21 55 1 524 180 181 984 0,8446 

Missal - PR 1.709 1.051 524 889 204 50 0 299 368 368 1.341 0,7847 

Ramilândia - PR 639 488 126 52 9 7 3 59 125 128 511 0,7997 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 421 277 115 258 29 65 0 239 63 63 358 0,8504 

São Miguel do Iguaçu - PR 1.990 1.171 651 839 136 63 46 390 338 384 1.606 0,8070 

Serranópolis do Iguaçu - PR 729 593 248 243 16 - 0 77 28 28 701 0,9616 

Vera Cruz do Oeste - PR 760 525 331 323 18 8 0 159 128 128 632 0,8316 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i) 
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Anexo A 
Tabela 1612 - Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção da lavoura temporária 

Variável Área plantada (Hectares) 

Município Ano Lavoura temporária 

    Total Abacaxi 

Anahy - PR 2014 13960 4 

Assis Chateaubriand - PR 2014 143092 5 

Boa Vista da Aparecida - PR 2014 10400 - 

Braganey - PR 2014 38047 1 

Cafelândia - PR 2014 45975 - 

Campo Bonito - PR 2014 35085 - 

Capitão Leônidas Marques - PR 2014 21282 1 

Cascavel - PR 2014 195832 1 

Catanduvas - PR 2014 39176 - 

Céu Azul - PR 2014 49827 - 

Corbélia - PR 2014 77226 - 

Diamante do Sul - PR 2014 2675 - 

Diamante D'Oeste - PR 2014 10030 1 

Entre Rios do Oeste - PR 2014 10458 - 

Formosa do Oeste - PR 2014 26906 - 

Foz do Iguaçu - PR 2014 25210 2 

Guaíra - PR 2014 67317 - 

Guaraniaçu - PR 2014 24583 - 

Ibema - PR 2014 10912 - 

Iguatu - PR 2014 10942 1 

Iracema do Oeste - PR 2014 13684 - 

Itaipulândia - PR 2014 22000 - 

Jesuítas - PR 2014 27451 2 

Lindoeste - PR 2014 16402 2 

Marechal Cândido Rondon - PR 2014 60317 - 

Maripá - PR 2014 43401 - 

Matelândia - PR 2014 23344 - 

Medianeira - PR 2014 24972 - 

Mercedes - PR 2014 16206 - 

Missal - PR 2014 30818 1 

Nova Aurora - PR 2014 63107 1 

Nova Santa Rosa - PR 2014 28389 - 

Ouro Verde do Oeste - PR 2014 23233 - 

Palotina - PR 2014 91991 - 

Pato Bragado - PR 2014 10307 - 

Quatro Pontes - PR 2014 17895 1 

Ramilândia - PR 2014 9220 1 

Santa Helena - PR 2014 54475 2 

Santa Lúcia - PR 2014 12918 - 

Santa Tereza do Oeste - PR 2014 43733 - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 2014 32828 - 

São José das Palmeiras - PR 2014 5989 - 

São Miguel do Iguaçu - PR 2014 92871 - 

São Pedro do Iguaçu - PR 2014 22719 - 

Serranópolis do Iguaçu - PR 2014 23730 - 

Terra Roxa - PR 2014 104186 - 

Toledo - PR 2014 140305 - 

Três Barras do Paraná - PR 2014 27918 - 

Tupãssi - PR 2014 48030 - 

Vera Cruz do Oeste - PR 2014 37493 3 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i) 

 

Continua 

 

 



152 
 

 

Continuação      

Município Algodão herbáceo (em caroço) Alho Amendoim (em casca) Arroz (em casca) Aveia (em grão) 

Anahy - PR - 4 3 4 - 

Assis Chateaubriand - PR - - 80 300 - 

Boa Vista da Aparecida - PR - 1 5 5 - 

Braganey - PR - 4 5 30 - 

Cafelândia - PR - 1 2 - - 

Campo Bonito - PR - 1 8 30 - 

Capitão Leônidas Marques - PR - 1 5 5 200 

Cascavel - PR - 6 10 20 700 

Catanduvas - PR - 2 5 - 220 

Céu Azul - PR - 2 5 10 150 

Corbélia - PR - 1 5 3 - 

Diamante do Sul - PR - - 1 20 - 

Diamante D'Oeste - PR - 5 10 10 300 

Entre Rios do Oeste - PR - - 2 2 - 

Formosa do Oeste - PR - - 3 5 - 

Foz do Iguaçu - PR - - - - - 

Guaíra - PR - - 1 - - 

Guaraniaçu - PR - 1 5 60 - 

Ibema - PR - 1 2 5 - 

Iguatu - PR - 2 8 10 - 

Iracema do Oeste - PR - - - 30 - 

Itaipulândia - PR - - 2 2 - 

Jesuítas - PR - - 20 110 - 

Lindoeste - PR - 3 5 5 - 

Marechal Cândido Rondon - PR - - 10 10 50 

Maripá - PR - - - - - 

Matelândia - PR - 2 2 2 - 

Medianeira - PR - - 5 5 - 

Mercedes - PR - - 1 - - 

Missal - PR - - 3 3 100 

Nova Aurora - PR - 3 2 - - 

Nova Santa Rosa - PR - - 5 - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - 3 10 - 

Palotina - PR - - 10 - 500 

Pato Bragado - PR - - 2 5 - 

Quatro Pontes - PR - - 2 - - 

Ramilândia - PR - 2 3 - - 

Santa Helena - PR - - 3 30 - 

Santa Lúcia - PR - 2 12 10 - 

Santa Tereza do Oeste - PR - 1 1 - - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - - 1 5 - 

São José das Palmeiras - PR - - 3 10 - 

São Miguel do Iguaçu - PR - - 5 125 - 

São Pedro do Iguaçu - PR - 2 10 10 40 

Serranópolis do Iguaçu - PR - - 3 - 250 

Terra Roxa - PR - - 10 - - 

Toledo - PR - - 50 - 200 

Três Barras do Paraná - PR - 1 5 10 75 

Tupãssi - PR - - 250 - - 

Vera Cruz do Oeste - PR - 12 8 10 - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)  Continua 
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Continuação       

Município 
Batata-doce Batata-inglesa Cana-de-açúcar Cebola Centeio 

 (em grão) 
Cevada 
 (em grão) 

Anahy - PR 4 - 40 - - - 

Assis Chateaubriand - PR 2 - 50 - - - 

Boa Vista da Aparecida - PR 7 - 50 - - - 

Braganey - PR 15 - 15 1 - - 

Cafelândia - PR 3 - 25 - - - 

Campo Bonito - PR 13 - 10 - - - 

Capitão Leônidas Marques - PR 10 - 700 - - - 

Cascavel - PR 25 - 512 - - - 

Catanduvas - PR 5 - 25 2 - - 

Céu Azul - PR 8 - 100 - - - 

Corbélia - PR 12 - 120 - - - 

Diamante do Sul - PR 10 1 5 1 - - 

Diamante D'Oeste - PR 8 - 250 - - - 

Entre Rios do Oeste - PR - - 10 - - - 

Formosa do Oeste - PR - - 5 - - - 

Foz do Iguaçu - PR 5 - 65 - - - 

Guaíra - PR - - 15 - - - 

Guaraniaçu - PR 30 2 40 4 - - 

Ibema - PR 6 - 10 - - - 

Iguatu - PR 6 - 70 - - - 

Iracema do Oeste - PR - - 15 - - - 

Itaipulândia - PR 3 - 105 - - - 

Jesuítas - PR 7 - 150 - - - 

Lindoeste - PR 15 - 480 - - - 

Marechal Cândido Rondon - PR - - 200 - - - 

Maripá - PR - - 10 - - - 

Matelândia - PR 7 - 150 - - - 

Medianeira - PR 5 - 120 - - - 

Mercedes - PR - - 25 - - - 

Missal - PR 7 - 125 - - - 

Nova Aurora - PR 5 - 190 - - - 

Nova Santa Rosa - PR - - 200 - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - 15 - - - 

Palotina - PR - - 30 - - - 

Pato Bragado - PR - - 15 - - - 

Quatro Pontes - PR - - 2 - - - 

Ramilândia - PR 13 - 250 - - - 

Santa Helena - PR - - 120 - - - 

Santa Lúcia - PR 10 - 200 - - - 

Santa Tereza do Oeste - PR 8 - 175 1 - - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 35 - 70 - - - 

São José das Palmeiras - PR - - 150 - - - 

São Miguel do Iguaçu - PR 18 - 200 - - - 

São Pedro do Iguaçu - PR - - 70 - - - 

Serranópolis do Iguaçu - PR 5 - 30 - - - 

Terra Roxa - PR - - 80 - - - 

Toledo - PR - - 50 - - - 

Três Barras do Paraná - PR 10 - 10 - - - 

Tupãssi - PR - - 10 - - - 

Vera Cruz do Oeste - PR 22 - 130 1 - - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)  Continua 
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Continuação       

Município 
Ervilha 
(em grão) 

Fava 
(em grão) 

Feijão 
(em grão) 

Fumo 
(em folha) 

Girassol 
(em grão) 

Juta 
(fibra) 

Anahy - PR 1 - 650 2 - - 

Assis Chateaubriand - PR - - - - - - 

Boa Vista da Aparecida - PR - - 340 4 - - 

Braganey - PR 1 - 950 100 - - 

Cafelândia - PR - - 1160 1 - - 

Campo Bonito - PR - - 1390 8 - - 

Capitão Leônidas Marques - PR - - 1170 100 - - 

Cascavel - PR - - 5860 8 - - 

Catanduvas - PR - - 3050 11 - - 

Céu Azul - PR - - 60 13 - - 

Corbélia - PR 1 - 5300 - - - 

Diamante do Sul - PR - - 310 - - - 

Diamante D'Oeste - PR - - 280 8 - - 

Entre Rios do Oeste - PR - - 2 2 - - 

Formosa do Oeste - PR - - - 143 - - 

Foz do Iguaçu - PR - - 20 - - - 

Guaíra - PR - - - - - - 

Guaraniaçu - PR - - 640 10 - - 

Ibema - PR - - 200 1 - - 

Iguatu - PR 1 - 430 171 - - 

Iracema do Oeste - PR - - 45 - - - 

Itaipulândia - PR - - 230 540 - - 

Jesuítas - PR - - 280 38 - - 

Lindoeste - PR - - 200 7 - - 

Marechal Cândido Rondon - PR - - 170 312 - - 

Maripá - PR - - 40 - - - 

Matelândia - PR - - 520 118 - - 

Medianeira - PR - - 70 250 - - 

Mercedes - PR - - - 229 - - 

Missal - PR - - 95 307 - - 

Nova Aurora - PR 1 - 505 65 - - 

Nova Santa Rosa - PR - - 6 - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - 190 30 - - 

Palotina - PR - - 50 - - - 

Pato Bragado - PR - - 5 - - - 

Quatro Pontes - PR - - - - - - 

Ramilândia - PR - - 15 3 - - 

Santa Helena - PR - - 80 380 - - 

Santa Lúcia - PR - - 592 180 - - 

Santa Tereza do Oeste - PR 1 - 1097 - - - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - - 148 2 - - 

São José das Palmeiras - PR - - 25 - - - 

São Miguel do Iguaçu - PR - - 420 572 - - 

São Pedro do Iguaçu - PR - - 120 85 - - 

Serranópolis do Iguaçu - PR - - 80 254 - - 

Terra Roxa - PR - - 60 - - - 

Toledo - PR - - 1600 - - - 

Três Barras do Paraná - PR - - 2680 582 - - 

Tupãssi - PR - - 680 - - - 

Vera Cruz do Oeste - PR - - 145 67 - - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)    Continua 
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Continuação        

Município 
Linho (semente) Malva (fibra) Mamona (baga) Mandioca Melancia Melão Milho 

(em grão) 

Anahy - PR - - - 2785 10 1 4700 

Assis Chateaubriand - PR - - - 4040 5 4 66500 

Boa Vista da Aparecida - PR - - - 10 18 - 1600 

Braganey - PR - - - 264 10 1 7660 

Cafelândia - PR - - - 20 2 - 15190 

Campo Bonito - PR - - - 8 5 - 8900 

Capitão Leônidas Marques - PR - - - 200 10 5 5420 

Cascavel - PR - - - 700 18 1 56600 

Catanduvas - PR - - - 25 9 - 6520 

Céu Azul - PR - - - 15 8 1 5450 

Corbélia - PR - - - 210 2 - 19750 

Diamante do Sul - PR - - - 30 11 - 600 

Diamante D'Oeste - PR - - - 210 12 1 2950 

Entre Rios do Oeste - PR - - - 40 - - 5350 

Formosa do Oeste - PR - - - 400 - - 11550 

Foz do Iguaçu - PR - - - 450 12 4 11300 

Guaíra - PR - - - 200 1 - 31600 

Guaraniaçu - PR - - - 20 19 - 2610 

Ibema - PR - - - 5 5 - 2050 

Iguatu - PR - - - 690 17 - 2850 

Iracema do Oeste - PR - - - 120 - - 5756 

Itaipulândia - PR - - - 110 8 - 8800 

Jesuítas - PR - - - 2000 30 3 8600 

Lindoeste - PR - - - 165 15 5 1400 

Marechal Cândido Rondon - PR - - - 3000 10 5 27000 

Maripá - PR - - - 650 1 - 18500 

Matelândia - PR - - - 140 10 3 7200 

Medianeira - PR - - - 85 5 - 9420 

Mercedes - PR - - - 2000 1 - 6500 

Missal - PR - - - 415 6 2 13650 

Nova Aurora - PR - - - 450 10 3 23995 

Nova Santa Rosa - PR - - - 600 1 - 13916 

Ouro Verde do Oeste - PR - - - 40 - - 6645 

Palotina - PR - - - 300 1 - 39100 

Pato Bragado - PR - - - 70 - - 5635 

Quatro Pontes - PR - - - 70 - - 8170 

Ramilândia - PR - - - 72 8 3 2500 

Santa Helena - PR - - - 1125 15 - 25770 

Santa Lúcia - PR - - - 213 12 2 3835 

Santa Tereza do Oeste - PR - - - 172 5 1 15700 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - - - 178 15 3 15220 

São José das Palmeiras - PR - - - 1700 7 - 2300 

São Miguel do Iguaçu - PR - - - 280 20 1 38100 

São Pedro do Iguaçu - PR - - - 150 2 - 5900 

Serranópolis do Iguaçu - PR - - - 18 10 - 8650 

Terra Roxa - PR - - - 2300 1 - 48500 

Toledo - PR - - - 300 3 2 61000 

Três Barras do Paraná - PR - - - 30 10 3 7800 

Tupãssi - PR - - - 100 - - 21270 

Vera Cruz do Oeste - PR - - - 130 10 2 6550 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)   Continua 
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Continuação       

Município 
Rami (fibra) Soja (em grão) Sorgo (em grão) Tomate Trigo (em 

grão) 
Triticale (em 
grão) 

Anahy - PR - 5050 - 2 700 - 

Assis Chateaubriand - PR - 69100 - 6 3000 - 

Boa Vista da Aparecida - PR - 5360 - - 3000 - 

Braganey - PR - 19010 - 80 9700 200 

Cafelândia - PR - 22570 - 1 7000 - 

Campo Bonito - PR - 21210 - 2 3500 - 

Capitão Leônidas Marques - PR - 10450 - 5 3000 - 

Cascavel - PR - 104870 - 1 26000 500 

Catanduvas - PR - 22250 - 2 7000 50 

Céu Azul - PR - 25500 - 5 18000 500 

Corbélia - PR - 38820 - 2 13000 - 

Diamante do Sul - PR - 1270 - 1 400 15 

Diamante D'Oeste - PR - 5475 - 10 500 - 

Entre Rios do Oeste - PR - 4950 - - 100 - 

Formosa do Oeste - PR - 13800 - - 1000 - 

Foz do Iguaçu - PR - 11850 - 2 1500 - 

Guaíra - PR - 33500 - - 2000 - 

Guaraniaçu - PR - 15810 - 2 5300 30 

Ibema - PR - 5575 - 2 3000 50 

Iguatu - PR - 5280 - 6 1400 - 

Iracema do Oeste - PR - 6893 - 1 824 - 

Itaipulândia - PR - 10700 - - 1500 - 

Jesuítas - PR - 12210 - 1 4000 - 

Lindoeste - PR - 12550 50 - 1500 - 

Marechal Cândido Rondon - PR - 28950 - - 600 - 

Maripá - PR - 22700 - - 1500 - 

Matelândia - PR - 13230 - - 1960 - 

Medianeira - PR - 13800 - 7 1200 - 

Mercedes - PR - 7050 - - 400 - 

Missal - PR - 15600 - 4 500 - 

Nova Aurora - PR - 31675 - 2 6200 - 

Nova Santa Rosa - PR - 13311 - - 350 - 

Ouro Verde do Oeste - PR - 13300 - - 2900 100 

Palotina - PR - 49000 - - 3000 - 

Pato Bragado - PR - 4485 - - 90 - 

Quatro Pontes - PR - 9450 - - 200 - 

Ramilândia - PR - 5347 - 3 1000 - 

Santa Helena - PR - 26600 - - 350 - 

Santa Lúcia - PR - 6600 50 - 1200 - 

Santa Tereza do Oeste - PR - 20470 - 1 6000 100 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - 16450 - 1 700 - 

São José das Palmeiras - PR - 1770 - - 24 - 

São Miguel do Iguaçu - PR - 50130 - - 3000 - 

São Pedro do Iguaçu - PR - 13260 - - 3000 70 

Serranópolis do Iguaçu - PR - 13430 - - 1000 - 

Terra Roxa - PR - 50800 - - 2200 235 

Toledo - PR - 69000 - - 8000 100 

Três Barras do Paraná - PR - 15200 - 2 1500 - 

Tupãssi - PR - 22720 - - 3000 - 

Vera Cruz do Oeste - PR - 19840 - 63 10500 - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)    
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Anexo B 
Tabela 1613 - Área destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida e valor da produção da lavoura permanente 

Variável Área destinada à colheita (Hectares) 

Município Ano Lavoura permanente 

    Total Abacate Algodão arbóreo (em caroço) Azeitona 

Anahy - PR 2014 137 3 - - 

Assis Chateaubriand - PR 2014 87 2 - - 

Boa Vista da Aparecida - PR 2014 53 2 - - 

Braganey - PR 2014 116 2 - - 

Cafelândia - PR 2014 44 1 - - 

Campo Bonito - PR 2014 89 - - - 

Capitão Leônidas Marques - PR 2014 134 5 - - 

Cascavel - PR 2014 445 3 - - 

Catanduvas - PR 2014 115 3 - - 

Céu Azul - PR 2014 93 1 - - 

Corbélia - PR 2014 109 1 - - 

Diamante do Sul - PR 2014 15 - - - 

Diamante D'Oeste - PR 2014 47 2 - - 

Entre Rios do Oeste - PR 2014 3 - - - 

Formosa do Oeste - PR 2014 57 30 - - 

Foz do Iguaçu - PR 2014 75 3 - - 

Guaíra - PR 2014 4 - - - 

Guaraniaçu - PR 2014 48 2 - - 

Ibema - PR 2014 715 - - - 

Iguatu - PR 2014 149 6 - - 

Iracema do Oeste - PR 2014 96 - - - 

Itaipulândia - PR 2014 129 2 - - 

Jesuítas - PR 2014 276 - - - 

Lindoeste - PR 2014 120 2 - - 

Marechal Cândido Rondon - PR 2014 25 - - - 

Maripá - PR 2014 4 - - - 

Matelândia - PR 2014 74 - - - 

Medianeira - PR 2014 66 1 - - 

Mercedes - PR 2014 1 - - - 

Missal - PR 2014 82 3 - - 

Nova Aurora - PR 2014 82 3 - - 

Nova Santa Rosa - PR 2014 1 - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR 2014 7 - - - 

Palotina - PR 2014 6 - - - 

Pato Bragado - PR 2014 - - - - 

Quatro Pontes - PR 2014 1 - - - 

Ramilândia - PR 2014 56 1 - - 

Santa Helena - PR 2014 47 - - - 

Santa Lúcia - PR 2014 76 2 - - 

Santa Tereza do Oeste - PR 2014 124 5 - - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 2014 68 1 - - 

São José das Palmeiras - PR 2014 25 - - - 

São Miguel do Iguaçu - PR 2014 104 2 - - 

São Pedro do Iguaçu - PR 2014 13 - - - 

Serranópolis do Iguaçu - PR 2014 38 1 - - 

Terra Roxa - PR 2014 118 - - - 

Toledo - PR 2014 63 - - - 

Três Barras do Paraná - PR 2014 54 - - - 

Tupãssi - PR 2014 5 - - - 

Vera Cruz do Oeste - PR 2014 82 3 - - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i) 

    

Continua 
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Continuação 
Município Banana 

(cacho) 
Borracha (látex 
coagulado) 

Cacau (em 
amêndoa) 

Café (em grão) 
Total 

Café (em grão) 
Arábica 

Anahy - PR 20 - - 53 53 

Assis Chateaubriand - PR 65 - - 14 14 

Boa Vista da Aparecida - PR 5 - - - - 

Braganey - PR 5 - - 50 50 

Cafelândia - PR 4 - - - - 

Campo Bonito - PR 5 - - - - 

Capitão Leônidas Marques - PR 20 - - - - 

Cascavel - PR 10 - - - - 

Catanduvas - PR 20 - - - - 

Céu Azul - PR 8 - - 2 2 

Corbélia - PR 2 - - 15 15 

Diamante do Sul - PR - - - - - 

Diamante D'Oeste - PR 5 - - 5 5 

Entre Rios do Oeste - PR - - - - - 

Formosa do Oeste - PR 5 - - 20 20 

Foz do Iguaçu - PR 36 - - - - 

Guaíra - PR - - - - - 

Guaraniaçu - PR 6 - - - - 

Ibema - PR 3 - - - - 

Iguatu - PR 12 - - 76 76 

Iracema do Oeste - PR 1 - - 90 90 

Itaipulândia - PR 110 - - 2 2 

Jesuítas - PR 50 - - 200 200 

Lindoeste - PR 25 - - 2 2 

Marechal Cândido Rondon - PR - - - - - 

Maripá - PR - - - - - 

Matelândia - PR 13 - - - - 

Medianeira - PR 15 - - - - 

Mercedes - PR - - - - - 

Missal - PR 30 - - - - 

Nova Aurora - PR 5 - - 4 4 

Nova Santa Rosa - PR - - - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - - 1 1 

Palotina - PR - - - - - 

Pato Bragado - PR - - - - - 

Quatro Pontes - PR - - - - - 

Ramilândia - PR 15 - - 1 1 

Santa Helena - PR 20 - - - - 

Santa Lúcia - PR 8 - - - - 

Santa Tereza do Oeste - PR 12 - - - - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR 30 - - 4 4 

São José das Palmeiras - PR 2 - - 5 5 

São Miguel do Iguaçu - PR 55 - - - - 

São Pedro do Iguaçu - PR - - - 6 6 

Serranópolis do Iguaçu - PR 2 - - - - 

Terra Roxa - PR - - - 100 100 

Toledo - PR - - - - - 

Três Barras do Paraná - PR 10 - - - - 

Tupãssi - PR - - - - - 

Vera Cruz do Oeste - PR 17 - - 12 12 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)  Continua 
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Continuação 
Município Café (em grão) Canephora Caqui Castanha de caju Chá-da-índia (folha verde) Coco-da-baía 

Anahy - PR - - - - - 

Assis Chateaubriand - PR - - - - - 

Boa Vista da Aparecida - PR - - - - - 

Braganey - PR - 4 - - - 

Cafelândia - PR - - - - - 

Campo Bonito - PR - - - - - 

Capitão Leônidas Marques - PR - 10 - - - 

Cascavel - PR - - - - - 

Catanduvas - PR - 4 - - - 

Céu Azul - PR - 3 - - - 

Corbélia - PR - 1 - - - 

Diamante do Sul - PR - - - - - 

Diamante D'Oeste - PR - 2 - - - 

Entre Rios do Oeste - PR - - - - - 

Formosa do Oeste - PR - - - - - 

Foz do Iguaçu - PR - 1 - - - 

Guaíra - PR - - - - - 

Guaraniaçu - PR - - - - - 

Ibema - PR - - - - - 

Iguatu - PR - 2 - - - 

Iracema do Oeste - PR - - - - - 

Itaipulândia - PR - - - - - 

Jesuítas - PR - 3 - - - 

Lindoeste - PR - 1 - - - 

Marechal Cândido Rondon - PR - - - - - 

Maripá - PR - - - - - 

Matelândia - PR - 7 - - - 

Medianeira - PR - 2 - - - 

Mercedes - PR - - - - - 

Missal - PR - - - - - 

Nova Aurora - PR - 1 - - - 

Nova Santa Rosa - PR - - - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - - - - 

Palotina - PR - - - - - 

Pato Bragado - PR - - - - - 

Quatro Pontes - PR - - - - - 

Ramilândia - PR - - - - - 

Santa Helena - PR - - - - - 

Santa Lúcia - PR - 5 - - - 

Santa Tereza do Oeste - PR - 3 - - - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - 2 - - - 

São José das Palmeiras - PR - - - - - 

São Miguel do Iguaçu - PR - 3 - - - 

São Pedro do Iguaçu - PR - - - - - 

Serranópolis do Iguaçu - PR - - - - - 

Terra Roxa - PR - - - - - 

Toledo - PR - - - - - 

Três Barras do Paraná - PR - - - - - 

Tupãssi - PR - - - - - 

Vera Cruz do Oeste - PR - 4 - - - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i) 

   

Continua 
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Continuação 
Município Dendê  

(cacho de coco) 
Erva-mate  
(folha verde) 

Figo Goiaba Guaraná 
(semente) 

Laranja Limão Maçã 

Anahy - PR - 20 1 3 - 14 - 1 

Assis Chateaubriand - PR - - - - - - - 1 

Boa Vista da Aparecida - PR - 3 - - - 20 - - 

Braganey - PR - 5 1 1 - 14 2 3 

Cafelândia - PR - 5 - 1 - 5 3 - 

Campo Bonito - PR - 50 4 - - 8 - - 

Capitão Leônidas Marques - PR - 20 - - - 25 1 1 

Cascavel - PR - 350 1 2 - 8 13 10 

Catanduvas - PR - 20 - - - 15 5 7 

Céu Azul - PR - 30 2 4 - - 2 - 

Corbélia - PR - 60 1 1 - 8 2 1 

Diamante do Sul - PR - 7 - - - 8 - - 

Diamante D'Oeste - PR - 5 2 3 - - 2 - 

Entre Rios do Oeste - PR - - - - - - - - 

Formosa do Oeste - PR - - - - - - - - 

Foz do Iguaçu - PR - - 1 - - 12 6 - 

Guaíra - PR - - - - - - - - 

Guaraniaçu - PR - 17 - - - 23 - - 

Ibema - PR - 700 - - - 5 - - 

Iguatu - PR - 4 1 2 - 8 2 1 

Iracema do Oeste - PR - - - - - - - - 

Itaipulândia - PR - - - - - - 1 - 

Jesuítas - PR - - 1 - - - 2 - 

Lindoeste - PR - 20 1 1 - 14 6 5 

Marechal Cândido Rondon - PR - - 1 2 - - 3 - 

Maripá - PR - - - - - - - - 

Matelândia - PR - 3 1 1 - - 2 - 

Medianeira - PR - - 1 2 - - 2 - 

Mercedes - PR - - - - - - - - 

Missal - PR - - 1 1 - - 3 - 

Nova Aurora - PR - 3 2 2 - 15 6 3 

Nova Santa Rosa - PR - - - - - - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - - - - - - - 

Palotina - PR - - - - - - - - 

Pato Bragado - PR - - - - - - - - 

Quatro Pontes - PR - - - 1 - - - - 

Ramilândia - PR - 10 - 1 - - 3 - 

Santa Helena - PR - - - - - - 2 - 

Santa Lúcia - PR - - 2 3 - 5 3 3 

Santa Tereza do Oeste - PR - 25 2 3 - 10 3 20 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - - 1 1 - 7 3 2 

São José das Palmeiras - PR - - - - - - 2 - 

São Miguel do Iguaçu - PR - - 1 3 - 5 2 - 

São Pedro do Iguaçu - PR - - - - - - 1 - 

Serranópolis do Iguaçu - PR - 3 - 2 - - 1 - 

Terra Roxa - PR - - - - - - - - 

Toledo - PR - - - 1 - - - 11 

Três Barras do Paraná - PR - 2 - - - 20 - - 

Tupãssi - PR - - - - - - 1 2 

Vera Cruz do Oeste - PR - 5 2 3 - - 3 - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)                 Continua 
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Continuação 

Município Mamão Manga Maracujá Marmelo Noz (fruto seco) Palmito Pera Pêssego Pimenta-do-reino 

Anahy - PR 1 7 2 - 1 - - - - 

Assis Chateaubriand - PR - - - - - - - - - 

Boa Vista da Aparecida - PR - 3 - - - - - 3 - 

Braganey - PR 1 3 1 - 1 - 1 1 - 

Cafelândia - PR - 7 1 - - - - - - 

Campo Bonito - PR - - - - - - - 5 - 

Capitão Leônidas Marques - PR - 1 1 - 3 - - 10 - 

Cascavel - PR - 4 1 - - - - 1 - 

Catanduvas - PR - 5 - - - - - 7 - 

Céu Azul - PR - 4 5 - 1 - - 4 - 

Corbélia - PR - 3 1 - - - - 1 - 

Diamante do Sul - PR - - - - - - - - - 

Diamante D'Oeste - PR 1 5 - - 4 - - - - 

Entre Rios do Oeste - PR - - - - - - - 1 - 

Formosa do Oeste - PR - - - - - - - - - 

Foz do Iguaçu - PR - 3 1 - - - - - - 

Guaíra - PR - - - - - - - - - 

Guaraniaçu - PR - - - - - - - - - 

Ibema - PR - - - - - - - - - 

Iguatu - PR 1 5 3 - 2 - 2 2 - 

Iracema do Oeste - PR - - - - - - - - - 

Itaipulândia - PR - 4 1 - 1 - - - - 

Jesuítas - PR - - 1 - - - - - - 

Lindoeste - PR 3 5 1 - 3 - 1 3 - 

Marechal Cândido Rondon - PR - 5 - - - - - 2 - 

Maripá - PR - - - - - - - - - 

Matelândia - PR - 6 - - 5 - - 1 - 

Medianeira - PR 1 5 1 - 6 - - 5 - 

Mercedes - PR - - - - - - - - - 

Missal - PR 1 10 1 - 15 - - 2 - 

Nova Aurora - PR 1 8 1 - - - - 1 - 

Nova Santa Rosa - PR - - - - - - - - - 

Ouro Verde do Oeste - PR - - - - - - - - - 

Palotina - PR - - - - - - - - - 

Pato Bragado - PR - - - - - - - - - 

Quatro Pontes - PR - - - - - - - - - 

Ramilândia - PR - 5 - - 8 - - 2 - 

Santa Helena - PR - - - - - - - - - 

Santa Lúcia - PR 1 6 2 - - - 1 2 - 

Santa Tereza do Oeste - PR 1 4 1 - - - - 5 - 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - 2 1 - 1 - - 2 - 

São José das Palmeiras - PR - 4 - - 10 - - - - 

São Miguel do Iguaçu - PR - 4 2 - - - - - - 

São Pedro do Iguaçu - PR - 3 - - - - - - - 

Serranópolis do Iguaçu - PR - 3 - - 1 - - 1 - 

Terra Roxa - PR - - - - - - - - - 

Toledo - PR - - - - - - - 11 - 

Três Barras do Paraná - PR - - - - - - - 3 - 

Tupãssi - PR - - - - - - - - - 

Vera Cruz do Oeste - PR - 4 2 - 3 - - 4 - 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i)    Continua 
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Continuação 
Município Sisal ou agave (fibra) Tangerina Tungue (fruto seco) Urucum (semente) Uva 

Anahy - PR - 7 - 1 3 

Assis Chateaubriand - PR - - - - 5 

Boa Vista da Aparecida - PR - 9 - - 8 

Braganey - PR - 11 - 1 9 

Cafelândia - PR - 9 - - 8 

Campo Bonito - PR - 7 - - 10 

Capitão Leônidas Marques - PR - 17 - - 20 

Cascavel - PR - 17 - - 25 

Catanduvas - PR - 18 - - 11 

Céu Azul - PR - 7 - - 20 

Corbélia - PR - 3 - - 9 

Diamante do Sul - PR - - - - - 

Diamante D'Oeste - PR - 3 - - 8 

Entre Rios do Oeste - PR - - - - 2 

Formosa do Oeste - PR - - - - 2 

Foz do Iguaçu - PR - 10 - - 2 

Guaíra - PR - - - - 4 

Guaraniaçu - PR - - - - - 

Ibema - PR - - - - 7 

Iguatu - PR - 17 - - 3 

Iracema do Oeste - PR - - - - 5 

Itaipulândia - PR - 6 - - 2 

Jesuítas - PR - - - - 19 

Lindoeste - PR - 10 - - 17 

Marechal Cândido Rondon - PR - 3 - - 9 

Maripá - PR - - - - 4 

Matelândia - PR - 15 - - 20 

Medianeira - PR - 10 - - 15 

Mercedes - PR - - - - 1 

Missal - PR - 5 - - 10 

Nova Aurora - PR - 7 - - 20 

Nova Santa Rosa - PR - - - - 1 

Ouro Verde do Oeste - PR - - - - 6 

Palotina - PR - - - - 6 

Pato Bragado - PR - - - - - 

Quatro Pontes - PR - - - - - 

Ramilândia - PR - 7 - - 3 

Santa Helena - PR - - - - 25 

Santa Lúcia - PR - 11 - - 22 

Santa Tereza do Oeste - PR - 8 - - 22 

Santa Terezinha de Itaipu - PR - 7 - - 4 

São José das Palmeiras - PR - - - - 2 

São Miguel do Iguaçu - PR - 7 - - 20 

São Pedro do Iguaçu - PR - - - - 3 

Serranópolis do Iguaçu - PR - 6 - - 18 

Terra Roxa - PR - - - - 18 

Toledo - PR - - - - 40 

Três Barras do Paraná - PR - 12 - - 7 

Tupãssi - PR - - - - 2 

Vera Cruz do Oeste - PR - 10 - - 10 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal 2015 (IBGE, 2015i) 

    


