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“A maior mudança que precisamos fazer 

é a do consumo para a produção, mesmo que 

em pequena escala, em nossos próprios jardins. 

Se apenas 10% de nós fizer isso, haverá sempre 

o suficiente para todos. Daí a inutilidade de 

revolucionários que não têm hortas, que 

dependem do próprio sistema que eles atacam, e 

que produzem palavras e balas, e não alimento 

e abrigo.” 

(Bill Mollison, fundador da Permacultura). 



  
 

RESUMO 

 

O desenvolvimento sustentável é um assunto amplamente discutido e debatido nos governos e 

na sociedade. Analisar esse desenvolvimento sustentável é de extrema importância para 

encontrar problemas e estimar mudanças. Partindo desse princípio, o objetivo do projeto é 

apresentar proposições de indicadores baseados nas dimensões ambiental, social, econômica e 

institucional, que melhor representam a região de Cantagalo, área rural de Rio das Ostras. 

Esses indicadores foram propostos através da indicação dos estudos realizados pelo IBGE 

sobre indicadores de sustentabilidade do Brasil e modificados para se adequarem ao local de 

estudo, onde predomina a atividade da agricultura familiar na zona rural. Em seguida eles 

foram analisados e as melhorias foram propostas, com o objetivo de melhorar o 

desenvolvimento sustentável na região estudada. 

 

Palavras chave: Agricultura familiar; Desenvolvimento sustentável; Indicadores de 

sustentabilidade. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



  
 

ABSTRACT 

Sustainable development is a subject widely discussed and debated in governments and 

society. Analyzing this sustainable development is extremely important in finding problems 

and estimating changes. Based on this principle, the objective of the project is to present 

propositions of indicators based on the environmental, social, economic and institutional 

dimensions that best represent the region of Cantagalo, rural area of Rio das Ostras. These 

indicators were proposed by indicating the studies carried out by IBGE on sustainability 

indicators in Brazil and modified to suit the place of study, where family farming activity 

predominates in the rural area. Then they were analyzed and improvements were proposed 

with the aim of improving sustainable development in the region studied. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta o contexto do projeto, expondo os problemas, os objetivos a 

serem alcançados e as justificativas da realização do estudo. 

1.1. Contextualização 

Conforme a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006
1
), 

a agricultura familiar ocupa apenas 24,4% do total do território usado para práticas 

agropecuárias. Essa pesquisa também revelou que mesmo a agricultura familiar ocupando 

pouca área, ela é responsável por 38% do valor total de produção do Brasil, garantindo uma 

produção diversificada, segurança alimentar e gerando produtos básicos para a maior parte 

das famílias. 

A quantidade de pessoas que procuram uma alimentação cada vez mais saudável, com 

qualidade nutritiva e livre de agrotóxicos é crescente (DAROLT, 2001). Segundo uma 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) em 2010, 

29% dos pesquisados com certeza pagariam mais por um produto com práticas sustentáveis e 

51% talvez pagassem dependendo do produto. A pesquisa também revelou que 50% dos 

pesquisados conhecem bem produtos orgânicos e 36% conhecem só de ouvir falar. 

Para Kolling e Girardi (2005, p.10) “... é notícia aquilo que está relacionado aos 

grandes desastres ambientais, aos paraísos ecológicos e aos interesses do meio de 

comunicação e ao capital”. Com toda essa repercussão, a consciência ambiental está cada vez 

maior, refletindo diretamente no comportamento da sociedade e no modo que ela irá se 

desenvolver. 

Segundo Moreira (1999), um novo modelo de desenvolvimento surge em discussão na 

reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), que abandona o conceito de 

“Desenvolvimento Econômico” e passa a utilizar a expressão “Desenvolvimento Humano” e 

“Desenvolvimento Sustentável”. 

                                                 
1
 Último censo agropecuário realizado pelo IBGE 
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Para Sachs (2004), o desenvolvimento sustentável é baseado em 3 pilares, sendo eles: 

social, ambiental e econômico. Com esse novo modelo de desenvolvimento citado pela ONU, 

os paradigmas para o processo de desenvolvimento agrícola, florestal e agropecuário também 

são alterados. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016). 

De acordo com Moreira (1999), a busca da substituição da “agricultura moderna” para 

a “agricultura sustentável” é cada vez mais exigida pela sociedade. E é possível inserir a 

agricultura familiar na política de desenvolvimento sustentável.  

Na região rural de Cantagalo no município de Rio das Ostras, os pequenos agricultores 

familiares rurais predominam com a prática da agricultura familiar com estilo agroecológico. 

Esses agricultores produzem como meio de subsistência e com a finalidade de comercializar 

em feiras locais situadas em alguns pontos da cidade.  

 A agroecologia entendida como um estilo de agricultura pode ser mais ou menos 

sustentável quando é capaz de atender, de maneira integrada, aos seguintes 

princípios: baixa dependência de inputs externos e reciclagem interna, uso de 

recursos naturais renováveis localmente, mínimo de impacto adverso ao meio 

ambiente, manutenção em longo prazo da capacidade produtiva, preservação da 

diversidade biológica e cultural, utilização do conhecimento e da cultura da 

população local e satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda 

(TORDIN, 2013, p. 145) 

A agricultura também pode ser praticada de forma orgânica que é uma alternativa da 

agricultura convencional, representando uma forma de produção livre de produtos químicos 

como fertilizantes e agrotóxicos, formando um sistema ecologicamente equilibrado e como 

consequência a colheita de produtos saudáveis e nutritivos. Todos os produtos orgânicos 

recebem uma certificação que comprovam que estão seguindo os padrões da produção 

orgânica. (DAROLT, 2001). 

Segundo Paschoal (1994), a prática agrícola é um fator determinante para analisar o 

desenvolvimento sustentável de uma região. O grau desse desenvolvimento sustentável pode 

ser determinado através da capacidade dos locais de aproveitarem seus fatores produtivos 

próprios, com capacidade social de liderar e conduzir seus próprios destinos contribuindo para 

o desenvolvimento da região. 

Nesse contexto de desenvolvimento sustentável, a criação de indicadores tem como 

objetivo apontar os problemas e mensurar as mudanças no desenvolvimento social, ambiental 
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e econômico. Podendo ser também uma ferramenta de apoio para o acompanhamento e a 

tomada de decisão no processo de desenvolvimento sustentável local (KRAMA, 2008). 

O IBGE lançou 63 indicadores (Anexo A) na sua última pesquisa sobre 

desenvolvimento sustentável realizada em 2015. Todos os indicadores foram criados para 

ajudar na definição e implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

sustentável do Brasil (IBGE, 2015). 

1.2. Problema 

A importância com a sustentabilidade foi crescendo ao longo dos anos e criar 

possibilidades de continuar com o desenvolvimento sem afetar o meio ambiente e as gerações 

futuras passou a ser crucial. Então, como criar um desenvolvimento que seja vantajoso para a 

sociedade, para o ambiente e para a economia? A resposta depende da região estudada e da 

atividade econômica exercida naquele local. 

Como a atividade da agricultura tem grande importância para a sociedade, seria ainda 

mais vantajoso se essa atividade fosse desenvolvida de forma sustentável. Em suma, o projeto 

busca respostas para o seguinte questionamento: Como melhorar o grau de sustentabilidade da 

agricultura familiar de Cantagalo? A busca pelas respostas será através da criação de 

indicadores que possam identificar e orientar no plano de ação para tomada de decisão para 

medidas públicas. 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivos Gerais 

O objetivo do projeto é apresentar proposições de indicadores baseados nas dimensões 

dos indicadores de desenvolvimento sustentável IBGE, que melhor representam a região de 

Cantagalo, área rural de Rio das Ostras. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Desse objetivo principal, serão desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar uma sequência de indicadores baseados nos aspectos sociais, ambientais, 

econômicos e institucionais. 

 Analisar todos os indicadores e pontuar conforme a metodologia proposta. 
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 Propor melhorias para os problemas relatados.  

1.4. Justificativa 

De acordo com o contexto, problema e objetivos apresentados, a realização do 

projeto se justifica pelas pesquisas anteriormente citadas dos especialistas, na qual indicam 

que a sociedade está em busca de alimentos saudáveis para ajudar na melhoria da saúde de 

uma maneira cada vez mais sustentável e consciente com os danos ao meio ambiente. 

Os resultados obtidos através desta pesquisa são relevantes para a tomada de 

decisão e incentivo público que favoreça a agricultura familiar, contribuindo socialmente, 

ambientalmente e economicamente no desenvolvimento sustentável da região rural de 

Cantagalo. Os resultados são relevantes também para empresas que comercializam produtos 

orgânicos da região, que passam a ter como opção um fornecedor local. 

1.5. Delimitação do Projeto 

Este projeto está delimitado a propor apenas os indicadores mais relevantes, levando 

em consideração que o local é rural com predominância da atividade agrícola familiar. Os 

indicadores propostos são baseados nos indicadores de sustentabilidade criados pelo IBGE.  

1.6. Estrutura do trabalho 

O trabalho é composto por cinco capítulos, sendo eles: 

 Capítulo 1: Introdução 

o No primeiro capítulo é realizada uma introdução ao tema abordado, uma breve 

apresentação da região na qual o projeto é realizado, os problemas encontrados, a 

justificativa, os objetivos e a delimitação do projeto. 

 Capítulo 2: Referencial Teórico 

o Neste capítulo são abordados todos os assuntos necessários para o entendimento 

do projeto e como suporte na sua construção. 

 Capítulo 3: Metodologia 

o No terceiro capítulo é descrito todas as etapas que foram realizadas para a 

conclusão do projeto. 
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 Capítulo 4: Agricultura Familiar de Cantagalo 

o Neste capítulo são apresentados todos os dados colhidos da Agricultura de 

Cantagalo e as características da região. 

 Capítulo 5: Análise da Sustentabilidade na região de Cantagalo 

o O capítulo 5 aborda todas as 4 dimensões da sustentabilidade, os indicadores em 

seus respectivos grupos, a avaliação através da pontuação de cada indicador e o 

somatório total de cada dimensão, que representa o desenvolvimento sustentável 

de Cantagalo. Com a pontuação estimada de cada dimensão, decide-se então 

propor melhorias em todas as dimensões, priorizando a dimensão econômica. 

 Capítulo 6: Análise do mercado de orgânicos 

o Com a pontuação dos indicadores estimada no capítulo anterior, nesse capítulo foi 

priorizado a dimensão econômica e analisada a melhoria proposta. 

 Capítulo 7: Conclusão 

o Na conclusão são realizadas as considerações finais, é demonstrado o alcance dos 

objetivos propostos e são realizadas proposições futuras. 

 

 

 

  

 



19  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Agricultura Familiar 

Ao decorrer da década de 1960, o Brasil sofreu um processo conhecido como 

“Revolução Verde”. Nessa década, foram introduzidas novas tecnologias e máquinas 

agrícolas para aumentar a produtividade. Todos os procedimentos foram implementados com 

o único objetivo de aumentar a produção, sem levar em consideração as questões ambientais 

(MOREIRA, 1999). 

Ainda segundo Moreira (1999), essa revolução teve sérias consequências, como 

concentração de terras e de renda na mão dos grandes produtores rurais, onde os pequenos 

agricultores ficavam cada vez mais pobres e sendo cada vez mais explorados, além de grandes 

impactos para o meio ambiente, como consequência o efeito estufa, desmatamento, chuvas 

ácidas e outros. 

Conforme Denardi (2001), na década de 1980 o Brasil sofreu um processo de 

redemocratização, fazendo com que os movimentos sociais se reorganizassem e surgindo 

assim a categoria da agricultura familiar. Essa categoria passou a ser conhecida pelo Estado, 

começando a ter acesso a políticas públicas. 

Podemos definir agricultura familiar como “uma unidade de produção onde 

propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família” (SAVOLDI; CUNHA, 2010, p. 

26). 

Na década de 1990 surgiu o Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF), que é programa governamental que custeia crédito aplicado na produção 

agrícola familiar, infraestrutura e capacitação dos produtores rurais familiares (DENARDI, 

2001). 

Denardi (2001) cita que o PRONAF divide a agricultura familiar em três tipos: 

(a) Agricultura familiar consolidada: constituída por 1,1 milhão de estabelecimentos 

familiares, que tem acesso a inovações tecnológicas e políticas públicas, funcionando em 

padrões empresariais; 
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(b) Agricultura familiar de transição: constituída por 1 milhão de propriedades rurais 

familiares que não funcionam como empresas, com acesso parcial a inovações 

tecnológicas e na maior parte sem acesso a programas governamentais; 

(c) Agricultura familiar periférica: são 2,2 milhões de propriedades rurais familiares, cuja 

infraestrutura e a produção dependem de programas de acesso ao crédito, reforma agrária, 

assistência técnica rural entre outros. 

Ainda segundo Denardi (2001), o PRONAF, programa criado de desenvolvimento da 

agricultura familiar, tem como objetivo atender principalmente ao modelo de agricultura 

familiar de transição e periférico, aumentando a sua capacidade produtiva, gerando empregos, 

melhoria de renda, qualidade de vida e favorecendo o acesso desses agricultores ao mercado 

consumidor. 

Ganziroli (2001) afirma que a principal característica da agricultura familiar é que a 

sua produção está baseada na mão-de-obra familiar, sendo que a mão-de-obra assalariada é 

contratada apenas ocasionalmente ou em número inferior a mão-de-obra familiar, e a renda é 

somente da produção agrícola. Ainda têm outras duas características importantes: o gestor da 

produção é um membro da família com ou sem a assistência de terceiros e ao mesmo tempo 

em que o estabelecimento funciona como uma unidade de produção com o objetivo de 

comercializar seus produtos, também é uma unidade que serve para o consumo da família 

produtora. 

Cerca de 84% dos produtores rurais brasileiros vivem em pequenas propriedades e 

produzem grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, como por exemplo 

84% da mandioca, 70% do feijão e 58% dos suínos (SAVOLDI; CUNHA, 2010). 

O governo brasileiro vem traçando políticas de desenvolvimento público voltadas para 

o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, com sistemas de produção alternativos e 

sustentáveis, focando sempre no âmbito econômico, social e ambiental (DENARDI, 2001).  

Denardi (2001) ainda destaca a importância da agricultura familiar no 

desenvolvimento de práticas sustentáveis, como a produção de alimentos para a sociedade 

com práticas que contribuem para a preservação do meio ambiente, com fortes relações 

sociais e econômicas para o país. Ehlers (1999) enfatiza também que uma agricultura 

sustentável é de grande importância para o fortalecimento e o crescimento da agricultura 

familiar. Práticas sustentáveis na agricultura familiar também representam uma vantagem se 
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comparadas a outros tipos de agricultura como diversidade de cultivos e a conservação dos 

recursos naturais. 

2.2. Agricultura Orgânica 

 Segundo a Associação de Agricultura Orgânica (AAO, 2016), a agricultura orgânica 

é um processo produtivo de alimentos que tem como finalidade garantir a saúde dos seres 

humanos ao mesmo tempo em que mantém o solo, a água e a biodiversidade em harmonia. 

Pensando no conceito de unidade produtiva como um organismo, onde todas as partes: 

solo, minerais, microrganismos, matéria orgânica, insetos, plantas, animais e homens agem 

mutuamente de forma equilibrada, podemos compreender o sentido da palavra orgânica. O 

fundamento desse tipo de agricultura é usar matéria orgânica e mecanismos para produzir 

alimentos sem acometer o meio ambiente (SOUZA, 2000). 

Então, a agricultura orgânica é comprometida com a sustentabilidade local e de todos 

os seres humanos da terra. Segundo AAO (2016), para praticar esse tipo de agricultura são 

necessários: 

 Adubação Verde; 

 Adubação orgânica que é criada através da compostagem da matéria orgânica; 

 Geração de húmus através da michocultura e manejo adequado ao solo; 

 Manejo da vegetação nativa, como por exemplo, a rotação de culturas; 

 Economia de água na irrigação, usando o sistema de gotejamento ou outras técnicas 

conforme o clima do local. 

A agricultura orgânica tem como responsabilidade produzir alimentos sadios e 

originais, almejando a qualidade de vida do homem, evitando danos à saúde e destruição do 

meio ambiente (SOUZA, 2000). 

2.2.1. Certificações dos produtos orgânicos 

O processo de certificação é uma obrigatoriedade para os produtos orgânicos, sendo 

assim uma singularidade se comparado aos produtos tradicionais, assim como um volume de 

produção reduzido e a ausência de atacadistas (LOMBARDI et al., 2004). 

Esse processo de certificação é um método que acompanha o produto desde a sua 

produção até o consumidor final. Os certificados são de autoria das agências certificadoras, 

que também irão avaliar o trabalho e a remuneração dos trabalhadores envolvidos no plantio 

além de orientar sobre o processo produtivo (DENOBILE, 2003). 
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Paschoal (1994) fala que os certificados servem para verificar o cumprimento das 

normas técnicas e como intermediação entre o produtor e o consumidor, com o compromisso 

de satisfazer ambos. 

Conforme Penteado (2000), o selo fornecido quando se é aprovado por alguma agência 

reguladora é uma forma de garantir para o consumidor que aquele produto foi produzido 

conforme as regras exigidas para ser um produto orgânico. 

As normas legais previstas pela Lei Federal 10.831 e as oito Instruções Normativas do 

Ministério da Agricultura e Pecuária são os requisitos para um produto receber o certificado 

de orgânico (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2016). 

Penteado (2000) diz que tem dois tipos de procedimentos utilizados no processo de 

certificação: Certificação por Auditoria e Certificação Participativa. Segundo o Ministério da 

Agricultura (2016), abaixo a definição de cada um: 

o Certificação por Auditoria: uma certificadora pública ou privada que seja credenciada       

no Ministério da Agricultura, avalia se a produção agrícola está obedecendo aos procedimentos e 

critérios internacionais e as normas técnicas da legislação brasileira. 

o Certificação Participativo de Garantia: é criada uma comissão constituída por 

produtores, consumidores e técnicos que estão cadastrados no sistema de certificação 

participativo, que avalia se a produção está obedecendo todos os procedimentos necessários. 

De acordo com Silva e Câmara (2005), por existirem muitos tipos de selos de 

certificação, o consumidor não reconhece o tipo e os motivos de cada um, exercendo assim 

pouca influência no preço final. 

Ter um produto padronizado conforme as normas e consequentemente certificado, é 

um diferencial e uma ferramenta competitiva para o produtor rural, já que representa para o 

varejo segurança alimentar e que as características do produto estão como desejadas 

(CAMARA; SILVA; DALMAS, 2005). 

Nas inspeções realizadas pelo órgão certificador, são analisados diversos setores 

como: embalagens e rotulagem, adubação orgânica, aspectos ambientais, controle de pragas e 

doenças, origem dos animais, manejo, alimentação dos animais, transporte, processamento 

entre outros (PENTEADO, 2000). 
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No total, são 16 órgãos certificadores de produtos orgânicos no Brasil, entre eles estão 

a Associação de Certificação Instituto Biodinâmico (IBD), Associação de Agricultura 

Orgânica (AAO), Associação Dos Produtores de Agricultura Natural (APAN), Associação de 

Agricultores Biológicos (ABIO), Instituto Holístico de Agricultura Orgânica (IHAO), Minas 

Orgânica, Rede Ecovida de Agroecologia (ECOVIDA), Terra e Saúde e outros (IPD, 2011). 

Então, apesar da certificação representar um desafio para o produtor é de suma 

importância para o varejo e para o consumidor, representando a garantia de que o produto em 

questão realmente cumpriu as técnicas orgânicas. 

2.2.2. Mercado Produtor Orgânico Mundial 

De acordo com a última pesquisa realizada pelo FIBL & IFOAM (2016), havia 43,7 

milhões de hectares de terras com plantações orgânicas, registrando um crescimento de 

500.000 hectares se comparado ao ano anterior. Representando 40% do total, a Oceania é a 

região com mais terras agrícolas orgânicas, em segundo a Europa com 27% e em seguida a 

América Latina com 15% e a América do Norte com 7%. 

Entre 1999 e 2014, o mercado de alimentos e bebidas orgânicas ficou 5 vezes maior. 

Em 2014, o país com o maior mercado foram os Estados Unidos (27,1 bilhões de euros), 

seguido pela Alemanha (7,9 bilhões de euros). Porém, o mercado com o maior consumo per 

capita é a Suíça com 221 euros, em segundo Luxemburgo com 164 euros e Dinamarca com 

162 euros, como pode ser observado na figura abaixo (FIBL; IFOAM, 2016). 

 

Figura 1 – Os dez países com maior consumo per capita de orgânicos em 2014 

FONTE: FIBL & IFOAM (2016, p.66). 
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O mercado de produtos orgânicos representa 2% do mercado de alimentos nos Estados 

Unidos, sendo que um a cada três americanos consomem alimentos orgânicos. O crescimento 

do consumo americano de alimentos orgânicos está ligado ao fácil acesso que esses produtos 

ganharam, pois estão cada vez mais disponíveis no mercado varejista (BUAINAIN; 

BATALHA, 2007). 

O Japão se destaca como importador de produtos orgânicos, como por exemplo, 

massas, cereais, café, vinho e cerveja (FIBL; IFOAM, 2016). Segundo Buanain e Batalha 

(2007), representando o maior mercado da Ásia, seus consumidores conhecem bem os 

produtos orgânicos e além de importar o país também produz diversos produtos como arroz, 

chá, saquê e outros. A China também se destaca na produção e apesar da demanda estar 

aumentando, a maioria dos produtos certificados são voltados para a exportação. 

O consumo e a produção de orgânicos também cresceram em países de baixa renda, 

principalmente pelo fato da produção está localizada em comunidades regionais, aumentando 

assim o consumo local (BUAINAIN; BATALHA, 2007). 

2.2.3. Mercado Produtor Orgânico no Brasil 

No Brasil assim como na maioria do mundo, a quantidade de dados sobre a agricultura 

orgânica é escassa, devido à falta de um órgão federal que faça essas pesquisas. O estado onde 

esse controle é maior é o estado do Pará, onde existe uma pesquisa anual realizada pelas 

secretarias estaduais de agricultura. Tem seis anos que esse controle é realizado no estado. 

(BUAINAIN & BATALHA, 2007). 

Uma pesquisa destacou os países em desenvolvimento com maior área orgânica em 

2014. A Argentina ganha destaque com o primeiro lugar com 3,1 milhões de hectares e o 

Brasil fica em quinto colocado com 0,71 milhão de hectares em 2014 (FIBL; IFOAM, 2016). 
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Figura 2 - Os 10 países em desenvolvimento com maior área orgânica - 2014 

FONTE: FIBL & IFOAM (2016, p.71). 

No Brasil, 60% da produção de orgânicos, como o café, soja, açúcar e produtos da 

pecuária são exportados principalmente para os Estados Unidos e União Europeia (IBGE, 

2006). 

Os dados apurados nesse último censo do IBGE em 2006 constataram a produção de 

orgânicos por setor da atividade econômica. Teve destaque para o crescimento no setor de 

horticulturas, com a produção de frutas, legumes e verduras orgânicas, devido a facilidade na 

comercialização e o aumento de postos de venda que oferecem esses alimentos nas 

metrópoles. 

Tabela 1 - Proporção de estabelecimentos produtores de orgânicos no total dos estabelecimentos, segundo 

os grupos da atividade econômica Brasil - 2006. 

Grupos da atividade econômica 

Estabelecimentos 

Total 

Produtores de orgânicos 

Absoluto 
Percentual 

(%) 

Total 5.175.636 90.498 1,75 

Produção de lavouras temporárias 1.881.325 29.656 1,58 

Horticultura e floricultura 197.094 8.840 4,49 

Produção de lavouras permanentes 558.029 9.541 1,71 

Produção de sementes, mudas e outras 

formas de propagação vegetal 
2.632 51 1,94 

Pecuária e criação de outros animais 2.312.286 38.680 1,67 

Produção florestal - florestas plantadas 72.265 1.581 2,19 

Produção florestal - florestas nativas 125.738 1.633 1,3 

Pesca 14.858 153 1,03 

Aquicultura 11.409 363 3,18 

FONTE: IBGE, Censo Agropecuário (2006, p. 141). 
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Segundo dados mais recentes fornecidos pelo Ministério da Agricultura, de 2014 para 

2015 o número de produtores orgânicos no Brasil apresentou um aumento significativo de 

51,7%, saindo de 6.719 para 10.194 produtores. As regiões com maior concentração de 

produtores é a região Nordeste (com um pouco mais de quatro mil), em seguida a região Sul 

(2.865) e após a região Sudeste (2.333) (MINISTERIO DA AGRICULTURA, 2016). 

Foi constatado também que o número de unidades de produção também aumentou em 

32% de 2014 para 2015, assim como também teve um acréscimo da área total de produção 

que já abrange 950.000 hectares atualmente. (MINISTERIO DA AGRICULTURA, 2016). 

Ainda segundo o Ministério da Agricultura (2016), a agricultura orgânica movimentou 

cerca de R$ 2 bilhões em 2014, um número ainda pouco expressivo correspondendo a apenas 

0,4% do total produzido no país. A expectativa para 2016 é que ela movimente R$ 2,5 

bilhões. 

Apesar da legislação nacional de orgânicos ter entrado em vigor somente em 2011, 

uma década após dos EUA, o mercado de orgânico brasileiro vem crescendo a uma taxa de 

40% ao ano, média muito superior a maioria dos países como EUA e Alemanha (STRUCK, 

2015). 

Struck (2015) diz que o mercado brasileiro de orgânicos é composto praticamente por 

pequenos e médios agricultores e extrativistas familiares, com mais de 400 feiras livres de 

orgânicos espalhadas pelo país.  Porém, iniciativas de grandes empresas do varejo já 

começaram a surgir, como por exemplo, o Walmart e o Carrefour, que oferecem atualmente 

centenas de produtos orgânicos através da criação de marcas próprias (STRUCK, 2015). 

2.2.4. Distribuição dos Produtos Orgânicos 

Para Silva (1999), distribuição é o caminho que o produto percorre da sua concepção 

até o seu destino final, que é o consumidor. Na década de 90, a comercialização dos orgânicos 

era somente através de feiras ou lojas especializadas em produtos naturais. Só no final dessa 

década que os meios de distribuição se expandiram, para supermercados e outros. (BNDES, 

2002). 

Atualmente existem diversas formas de se comercializar um produto orgânico, as 

principais são: feiras orgânicas, entregas à domicílio, vendas pela internet, supermercados e 
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lojas especializadas em produtos naturais. Entre esses canais de distribuição, a concentração 

no Brasil é por meio de redes varejistas, representando 77% das vendas (IPD, 2011). 

De acordo com o Censo Agropecuário (2006) realizado pelo IBGE, as feiras orgânicas 

também são um tipo importante de canal de distribuição, pois estão espalhadas por todo o país 

e ajudam a impulsionar a agricultura familiar que representa cerca de 80% da produção de 

orgânicos no Brasil. 

Com a presença dos orgânicos cada vez maior em supermercados e hipermercados, o 

nível de acesso a esses produtos irá crescer, atraindo assim o interesse de todas as classes 

sociais (IPD, 2011). 

Segundo Guivant (2003), um fator importante apontado pelos supermercados, é a 

escolha do fornecedor baseado na qualidade do produto comprado O cumprimento da data de 

entrega e os tipos de embalagens são fatores importantes, porém, o aspecto visual é a 

condição mais levada em consideração na escolha do fornecedor. 

O Sudeste é a região com maior concentração de pontos de vendas de orgânicos (50%) 

com destaque para São Paulo, e em segundo está a região Sul com 44% (IPD, 2011). 

Atualmente a demanda é maior do que a oferta, sendo um dos fatores que leva o produto 

orgânico a ter um preço mais elevado. Por isso o mercado varejista deve se programar para 

evitar problemas de falta de estoque (IPD, 2011). 

Foi realizado no ano de 2000 um levantamento dos preços praticados no Brasil de 60 

produtos, e foi constatado que mais da metade mostrou uma diferença no preço de 100% a 

mais do que o mesmo produto convencional. Nos países europeus essa diferença foi bastante 

inferior, representando um aumento entre 14% e 50%. As causas para a prática dos altos 

preços são várias: o produtor se queixa dos altos preços praticados na comercialização, 

excluindo aqueles com menor poder aquisitivo e o consumidor reclama dos altos preços e da 

falta de informação como obstáculo para o crescimento do mercado no Brasil (BNDES, 

2002). 

2.3. Desenvolvimento Sustentável 

Entre os anos de 1945 e 1950, o termo sustentabilidade começou a surgir no pós-

guerra mundial. Em 1987, esse conceito se consolidou na Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) de Brundtland. 



28  

“Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no 

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

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o 

potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas” 

(NOSSO FUTURO COMUM, 1991. p. 49).  

O ser humano é o causador dos impactos sofridos pela natureza e o responsável da 

continuidade da espécie. A miséria chegou a um nível insustentável para a sociedade, 

precisando de mudanças imediatas. (ALMEIDA, 2002)  

No relatório “Nosso Futuro Comum”, definido após a CMMAD de Brundtland, o 

desenvolvimento sustentável deverá obedecer a 4 parâmetros: preservação da natureza, 

eliminação da pobreza, crescimento econômico e garantia das necessidades das gerações 

futuras (NOSSO FUTURO COMUM, 1991). 

Na conferência do Rio-92 e Rio+20, o tema sustentabilidade foi discutido e ficou 

definido que todas as nações deveriam se planejar para se desenvolverem de forma 

sustentável. O planejamento de desenvolvimento sustentável é devido a maior parcela dos 

danos ambientais serem de responsabilidade dos países desenvolvidos, pois os Estados 

Unidos com 258 milhões de habitantes poluem mais do que a China com 1,2 bilhões de 

habitantes, ficando comprovado que a poluição e a maior parte dos danos ambientais são 

devidas ao modo de vida da população e não ao número de habitantes (MOREIRA, 1999). 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tripé da Sustentabilidade. 

FONTE: Sikdar (2003, p.1930).  
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O conceito de sustentabilidade pode ser aplicado para qualquer atividade rural ou 

urbana desenvolvida pelo homem, considerando as características locais e temporais. Esse 

conceito de sustentabilidade é um processo multidimensional que deve ser praticado 

localmente, dimensionando questões ambientais, econômicas e sociais (CAMARA; SILVA; 

DALMAS, 2005). 

A figura acima mostra o tripé da sustentabilidade, que avalia em cada esfera as três 

principais dimensões (social, ambiental e econômica). A sustentabilidade somente avançará se 

as condições econômicas junto com as sociais melhorarem sem exceder a capacidade 

ambiental (SIKDAR, 2003). 

2.3.1.  Indicadores de Sustentabilidade 

Segundo Bellen (2005), o indicador é definido como um parâmetro que sintetiza, capta 

informações que corresponde ao fenômeno que está sendo analisado e indica o progresso de 

uma determinada ação que está direcionada para o alcance dos objetivos.   

Os indicadores de sustentabilidade mostram os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos, para uma melhor compreensão do avanço da sustentabilidade naquele local. 

Assim, ele é responsável por orientar e direcionar indivíduos, empresas e outros órgãos sobre 

a evolução da sustentabilidade. (BELLEN, 2005).  

A seguir, as principais vantagens na criação de indicadores de sustentabilidade de 

acordo com Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE, 2003): 

o Avaliação dos níveis de desenvolvimento sustentável; 

o Difundir informações com facilidade; 

o Instrumento de apoio para a tomada de decisão na política pública. 

Além dessas vantagens, os indicadores de sustentabilidade apresentam algumas 

desvantagens como: 

o Inexistência de informações básicas; 

o Dificuldade para mensurar os indicadores o mais próximo da realidade possível; 

o Dificuldade para a aplicação em algumas áreas; 

o Dificuldade na seleção de indicadores devido à falta de critérios robustos. 
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Várias instituições ao redor do mundo constroem indicadores de sustentabilidade, e no 

Brasil o IBGE é o órgão responsável pela criação dos indicadores de sustentabilidade para 

serem medidos no país (BELLEN, 2005). Em 2002, o IBGE divulgou 50 indicadores, e na sua 

última pesquisa realizada em 2015 propôs 63 indicadores no total (IBGE, 2015). 

O IBGE constrói os indicadores baseados na Comissão do Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, que os divide em 4 dimensões: Social, Ambiental, Econômico 

e Institucional (IBGE, 2015). 

A dimensão social corresponde à satisfação das necessidades humanas, melhoria na 

qualidade de vida e justiça social, abrangendo os temas como saúde, educação, segurança 

entre outros. A dimensão ambiental tem relação com os objetivos de preservação e 

conservação do meio ambiente, considerando o presente e as relações futuras. Na dimensão 

econômica, trata questões como a produção e o gerenciamento de resíduos, o desempenho 

macroeconômico e financeiro do local estudado. Já no institucional, trata de orientações 

políticas junto com a sociedade para concentrar esforços em busca do desenvolvimento 

sustentável. 

Abaixo, os 63 indicadores propostos pelo IBGE divididos em quatro dimensões: 

Dimensão Ambiental

Emissões de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa

Consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio

Concentração de poluentes no ar em áreas urbanas

Uso de fertilizantes

Uso de agrotóxicos

Terras em uso agrossilvipastoril

Queimadas e incêndios florestais

Desflorestamento na Amazônia Lega

Desmatamento nos biomas extra-amazônicos

Qualidade de águas interiores

Balneabilidade

População residente em áreas costeiras

Espécies extintas e ameaçadas de extinção

Áreas protegidas

Espécies invasoras

Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico

Acesso a sistema de abastecimento de água

Acesso a esgotamento sanitário

Tratamento de esgoto  

Figura 4 – Indicadores da dimensão Ambiental 

FONTE: Elaborada pela autora 
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Dimensão Social

Taxa de crescimento da população

Taxa de fecundidade

Razão de dependência

Índice de Gini da distribuição do rendimento

Taxa de desocupação

Rendimento domiciliar per capita

Rendimento médio mensal

Mulheres em trabalhos formais

Esperança de vida ao nascer

Taxa de mortalidade infantil

Prevalência de desnutrição total

Taxa de incidência de AIDS

Imunização contra doenças infecciosas infantis

Oferta de serviços básicos de saúde

Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado

Taxa de alfabetização

Produto Interno Bruto per capita

Taxa de escolaridade

Adequação de moradia

Coeficientes de mortalidade por homicídios e por acidentes de transporte

Taxa de frequência escolar  

Figura 5 – Dimensão Social 

FONTE: Elaborada pela autora 

 

Dimensão Econômica

Taxa de investimento

Balança comercial

Grau de endividamento

Consumo de energia per capita

Intensidade energética

Participação de fontes renováveis na oferta de energia

Consumo mineral per capita

Vida útil das reservas minerais

Reciclagem

Coleta seletiva de lixo

Rejeitos radioativos: geração e armazenamento  

Figura 6 – Dimensão Econômica 

FONTE: Elaborada pela autora 
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Dimensão Institucional

Ratificação de Acordos Globais

Legislação Ambiental

Conselhos municipais de meio ambiente

Comitês de Bacias Hidrográficas

Organizações da Sociedade Civil

Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Acesso aos serviços de telefonia

Acesso à Internet

Agenda 21 Local

Patrimônio cultural

Articulações interinstitucionais dos municípios  
Figura 7 – Dimensão Institucional 

FONTE: Elaborada pela autora 

A dificuldade de se criar indicadores é ainda mais complexa pelo fato do 

desenvolvimento sustentável ser multidimensional e dinâmico. Não existem indicadores de 

sustentabilidade definitivos, pois eles variam conforme o local de estudo, então esse fato 

explica os mais variados sistemas que criam diversos indicadores de sustentabilidade 

(BENETTI, 2006). 

Segundo Bellen (2005), os indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos, 

adotando sempre o mais adequado para a pesquisa. Ele destaca ainda que o qualitativo é mais 

adequado quando não houver dados quantitativos ou quando as condições de custos da 

pesquisa assim determinar. 

Bellen (2005) discute a tomada de decisão através dos indicadores, pois diversos 

passos podem ser tomados através da criação de indicadores de sustentabilidade como: 

identificação do problema e desenvolvimento de política de controle.  

Abaixo, o esquema que ilustra esse processo. 
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Figura 8 – Identificação de problemas 

FONTE: Bellen (2005, p. 57). 
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3. METODOLOGIA 

 

A figura a seguir demonstra a metodologia de forma lógica, contendo todos os passos 

que foram realizados no projeto. 

 

Proposição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Metodologia 

FONTE: Elaborada pela autora 

3.1.  Coleta de dados 

 A primeira etapa do projeto foi realizada através da coleta de dados sobre a 

agricultura familiar de Cantagalo na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Emater) de Rio das Ostras. Essa pesquisa foi feita através de documentos já existentes e 

através de entrevistas com o responsável pelo escritório da Emater. Esses documentos citados 

anteriormente são entrevistas realizadas com os agricultores (Anexo B), aplicadas pela própria 

Emater. 
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Definição 
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Avaliação dos 

indicadores 

Aplicação do 

questionário 

no hortifrúti 
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dados no 

hortifrúti 

Análise dos 

dados e 

conclusão 
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3.2.  Indicadores 

Depois de obter os dados da Agricultura de Cantagalo, os indicadores e os grupos 

foram criados baseados nos indicadores já definidos pelo IBGE na sua última publicação em 

2015, adaptando-os conforme o estudo de uma pequena região rural de agricultores e 

analisando somente os mais relevantes para a região em questão. Após a criação dos 

indicadores e dos grupos, cada indicador foi classificado no grupo mais adequado. 

Ao todo foram identificados 18 indicadores de aspectos mais relevantes, classificados 

em 10 grupos, divididos em quatro dimensões: Ambiental, Social, Econômica e Institucional. 

3.2.1. Avaliação dos Indicadores 

O estudo de avaliação dos indicadores tem uma abordagem qualitativa. A avaliação 

será através de uma escala adaptada da proposta por Ko (2005), chamada de Barômetro de 

Sustentabilidade do Turismo. Na escala real, são usadas porcentagens para cada divisão, 

podendo a escala ser divida em 2 ou no máximo 5 faixas, sempre começando do cenário 

menos favorável com a menor pontuação até o cenário ideal com a maior pontuação.  

A escala adotada é composta por quatro faixas de desempenho: Inexistente, Fraco, 

Moderado e Forte. Inexistente é a base da escala, representando um indicador ruim 

(insustentável); fraco representa um indicador pobre (intermediário); moderado representa um 

indicador aceitável (potencialmente sustentável) e forte é o topo da escala, representa um 

indicador bom (sustentável). 

Cada faixa da escala recebeu um peso, sendo que todos os indicadores receberam a 

mesma escala. A faixa inexiste recebeu pontuação “0” (insustentável); a faixa fraca recebeu 

pontuação “1”(intermediário); a faixa moderada recebeu pontuação “2” (potencialmente 

sustentável) e a faixa forte recebeu pontuação “3” (sustentável). Ou seja, 3 é a pontuação 

máxima que um indicador pode receber, e 0 é a pontuação mínima. 

Em suma, a escala possui as seguintes faixas: 
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Tabela 2 – Escala de desempenho e pesos 

Escala Peso 

Inexistente (insustentável) 0 

Fraco (intermediário) 1 

Moderada (potencialmente sustentável) 2 

Forte (sustentável) 3 

FONTE: Adaptado de Ko (2005 apud Sanches et al, 2016) 

 

3.2.2.  Análise dos indicadores 

Os indicadores foram analisados através das entrevistas anteriormente citadas (Anexo 

B), onde os indicadores foram classificados na faixa mais adequada da escala. Assim, ao final 

da análise esses dados foram convertidos em porcentagem facilitando a comparação das 

dimensões estabelecidas. 

Todos os indicadores que não receberam nota máxima (peso 3), foi feita uma análise 

de como melhorá-los e quais medidas que devem ser tomadas. Essas medidas foram definidas 

juntamente com o responsável pela Emater entrevistado e através de pesquisas nos 

documentos cedidos. 

A dimensão econômica será priorizada para um detalhamento maior em busca de uma 

solução para deixá-la mais sustentável. Essa dimensão foi a escolhida por obter uma baixa 

porcentagem estimada com a escala adotada. 

3.3. Coleta de dados e aplicação dos questionários no hortifrúti 

A partir da análise dos indicadores que representam a dimensão econômica, a solução 

proposta foi a inserção dos produtos de Cantagalo no hortifrúti escolhido para ser analisado, 

para que o segmento de consumidores de Cantagalo aumentasse. 

O primeiro contato foi através de uma entrevista ao gerente, para a coleta de dados 

sobre a distribuição dos produtos orgânicos. 

E para melhor conhecer o consumidor do hortifrúti e obter outras informações 

relevantes sobre o nível de conhecimento sobre a agricultura de Cantagalo, foi aplicado um 

questionário (Apêndice A). Esse questionário foi aplicado pela própria autora do projeto no 
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hortifrúti analisado, para 50 clientes do local. Eles foram analisados e sintetizados em gráficos 

de barra. 

3.3.1. Análise e conclusão dos dados 

Depois de analisar os dados colhidos, serão analisados os ganhos para a agricultura de 

Cantagalo e para o hortifrúti em questão. 
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4. AGRICULTURA FAMILIAR DE CANTAGALO 

O estudo da agricultura familiar de Cantagalo foi realizado pela própria autora do 

projeto, utilizando os seguintes métodos: pesquisas a documentos fornecidos pela Emater e 

reuniões com o responsável pela Agricultura de Cantagalo e pelo escritório da Emater de Rio 

das Ostras. 

4.2. Características Socioeconômicas de Cantagalo 

A Agricultura Familiar de Cantagalo está localizada na região rural do município de 

Rio das Ostras. Segundo o IBGE (2015), a estimativa da população de Rio das Ostras é de 

136.626 habitantes. Na população rural, são cerca de 500 produtores rurais, com 104 

propriedades no total, sendo o restante morador e veranistas. A atividade que predomina na 

região é a agricultura familiar. 

A região é abastecida pela microbacia do rio Jundiaí, que nasce na Serra do Pote e 

encontra o Rio Iriry. A junção dos dois rios forma o Rio das Ostras. Devido à estiagem de 

2014 e 2015, o volume de água do rio Jundiaí e dos córregos foram prejudicados, por isso 

grande parte da população faz o uso de poços artesianos e de cacimbas para o consumo 

humano e animal. 

A Emater, a Empresa Brasileira de Pesquisa Brasileira (Embrapa) e a Secretaria de 

Saúde, realizam em conjunto campanhas de conscientização ambiental. Elas também têm um 

projeto em fase de elaboração, com ações de melhoria de saneamento básico e iluminação 

pública. Atualmente elas fornecem capacitação em agricultura, oferta de cursos 

profissionalizantes e a disponibilização de profissionais capacitados para melhor acompanhar 

os projetos da região. 

A maior parte da área de Cantagalo tem o relevo classificado como plano e áreas com 

grande potencial de plantio (em média 68%). Cerca de 17% do total são áreas com potencial 

para o cultivo de culturas anuais e perenes, 7% com potencial para somente o plantio de 

culturas perenes, 4,5% são áreas com limitações para o plantio indicando sistemas 

agroflorestais e 1,5% representa área de preservação permanente. 

Abaixo, o mapa satélite da região de Cantagalo. 

 



39  

 

Figura 10 – Área Rural de Cantagalo 

FONTE: Google Maps (2016) 

 

No total são 104 propriedades rurais com variados tamanhos que praticam atividade 

agrícola ou pecuária. Abaixo o número de propriedades e o tamanho em hectares. 

 

Tabela 2 – Tamanho das Propriedades de Cantagalo 

Tamanho da Área N° de Propriedade 
Área Total 

Hectares % 

< 10 ha  68 280,48 26,3594 

11 a 20 ha  34 451,58 42,4393 

21 a 50 ha  - - - 

51 a 120 ha  1 77 7,23643 

121 a 200 ha  - - - 

> 201 ha  1 255 23,9648 

Total 104 1064,06 100 

FONTE: Elaborada pela autora 

 

4.3. Características da produção e da distribuição 

As principais atividades econômicas rurais desenvolvidas são agricultura e pecuária. O 

plantio do feijão é o alimento com maior destaque e tradição na agricultura de Cantagalo 

desde 2005, pois o clima entre abril e agosto favorece o plantio, apresentando baixas 

temperaturas e chuva moderada. O Projeto Feijão criado pela secretaria municipal do 

Ambiente, Sustentabilidade, Agricultura e Pesca recebe incentivos da Prefeitura de Rio das 

Ostras, como sementes e maquinário para os pequenos agricultores aumentarem a colheita. 

Na agricultura o tipo de plantio desenvolvido em Cantagalo é o Agroecológico e na 
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pecuária é o tradicional. O plantio agroecológico no caso de Cantagalo usa o fertilizante 

natural no cultivo, porém os agrotóxicos químicos ainda são utilizados raramente. Os 

produtores são incentivados através de palestras e cursos, a utilizarem a técnica da 

rotatividade, onde outro tipo de colheita, geralmente de famílias diferentes é plantado para 

evitar pragas, doenças e prevenindo que o solo fique pobre de nutrientes e o uso de produtos 

químicos. 

A seguir, os principais produtos e a quantidade de produtores da agricultura familiar 

de Cantagalo. 

Tabela 3 – Atividade Agrícola desenvolvida em Cantagalo 

Atividade 

Agrícola 

Área 

(ha) 

Nº 

Produtores 

Unidade 

Produção 
Produção 

Feijão 46,55 48 Ton. /Ano 19,985 

Milho 39,15 32 Ton. /Ano ... 

Aipim 19,04 23 Ton. /Ano 63,45 

Couve 0,13 1 Ton. /Ano 2,9 

Banana 7,4 8 Ton. /Ano 31,4 

Laranja 0,3 2 Ton. /Ano 3 

Quiabo 3,29 7 Ton. /Ano 13,7 

Alface 0,21 1 Ton. /Ano 15,7 

Maracujá 0,92 1 Ton. /Ano 1,06 

Coco 3,377 7 Ton. /Ano 26590 

Uva 0,3 1 Ton. /Ano 0,5 

Abobora 1 2 Ton. /Ano ... 

Abacaxi 0,35 1 Ton. /Ano 10,4 

FONTE: Elaborada pela autora 

Na agricultura, o feijão é o alimento com o maior número de produtores, já que é o 

produto com maior destaque em Cantagalo como citado anteriormente. Já os milhos e a 

abóbora não tiveram sua produção anual apurada. 

Na atividade agropecuária, a produção de ganso e de corte bovino não foram apurados. 

O sistema de ordenha tem destaque na agricultura de Cantagalo, comprovada com sua alta 

produção apresentada na Tabela 4 abaixo. Esse leite é usado principalmente na produção de 

queijo que é vendido nas feiras. 
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Tabela 4 – Atividade Agropecuária desenvolvida em Cantagalo 

Atividade 

Pecuária 

Unidade 

Pecuária 
Quant. Nº Produtores 

Unidade 

Produção 
Produção 

Bovinos (Leite) Reb.   Cab. 538 19 litros/ano 428.757 

Bovinos 

(Corte) 
Reb   Cab 128 5 arrob / ano ... 

Caprinos Reb   Cab 37 6 kg/ano ... 

Ovinos Reb   Cab 66 6 kg/ano 2.220 

Suínos Reb   Cab 343 16 kg/ano 10.250 

Aves (ovos) Reb   Cab 2869 42 dz/ano 20.128 

Aves (pato) Reb   Cab 372 12 kg/ano 477 

Aves (ganso) Reb   Cab 56 5 Cab ... 

Coelhos Reb   Cab 280 3 kg/ano 1.030 

Abelhas Colméia 164 9 kg/ano 2.311 

Codornas 

(ovos) 
Reb   Cab 100 1 dz/ano 2.430 

FONTE: Elaborada pela autora 

Na atividade agrícola, as maiores partes dos agricultores demonstram interesse em 

mudar as técnicas utilizadas atualmente para o plantio de orgânicos. Alguns poucos já estão 

em processo de certificação e uma agricultora já comercializa orgânicos certificados na feira. 

As mudanças para o plantio de orgânicos são poucas, visto que a produção é muito pouco 

dependente de produtos químicos. 

O processo de certificação é longo, por exigir determinadas técnicas de plantios e um 

investimento para adquirir o certificado e de que todas as exigências para o produto ser 

orgânico estão sendo efetuadas. 

Abaixo, as características da região de Cantagalo: 



42  

 

Figura 11 – Características da região de Cantagalo 

FONTE: Elaborada pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



43  

5. Análise da Sustentabilidade na agricultura familiar de Cantagalo 

5.1. Obtenção dos dados  

Os dados colhidos que servirão como base para a criação dos indicadores foram 

obtidos através de entrevistas com 65 agricultores familiares de Cantagalo, realizadas pela 

Emater. Além da entrevista realizada pela autora do projeto com o atual responsável pelo 

escritório da Emater em Rio das Ostras, para um maior esclarecimento dos dados colhidos e 

possíveis soluções para os problemas relatados. 

As aplicações das entrevistas da Emater para os agricultores ocorreram durante o 

segundo semestre de 2015. 

Assim, os dados secundários foram levantados com Emater que é órgão responsável 

pela Agricultura Familiar de Cantagalo e adquiridos através de pesquisas realizadas pelo 

IBGE. 

Os indicadores criados buscam refletir o mais próximo possível a realidade da 

Agricultura Familiar de Cantagalo. 

5.2.  Definição dos Indicadores 

Os indicadores propostos têm como base os indicadores do IBGE criados para analisar 

a sustentabilidade do Brasil e modificados para melhor se adequar a região rural. A análise 

dos indicadores é conforme as características e os problemas locais identificados em 

entrevistas e estudos realizados na Agricultura Familiar de Cantagalo disponibilizados pela 

EMATER-RJ. 

A análise dos indicadores levará em consideração as quatro dimensões de estudo para 

o Desenvolvimento Sustentável indicado pelo IBGE: dimensão social, ambiental, econômico 

e institucional. 

 Conforme a escala adotada e seus respectivos pesos (Tabela 2), todos os indicadores 

serão pontuados como: inexistente (0), fraco (1), moderado (2) e forte (3). A faixa colorida 

representada na escala foi a faixa que o indicador mais se encaixa. 
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5.3.  Dimensão Social 

Na dimensão social foram considerados 5 indicadores como os mais representativos 

para o local em questão, separados em 4 grupos: educação, saúde, lazer e segurança. 

Educação Saúde Lazer Segurança

Oferta de cursos de 

aperfeiçoamento

Oferta de serviços 

básicos de saúde

Oferta de serviços 

de lazer
Atendimento policial

Taxa de frequência 

escolar

DIMENSÃO SOCIAL DA SUSTENTABILIDADE

 

Figura 12 – Dimensão Social da Sustentabilidade 

Fonte: Elaborada pela autora 

5.3.1. Grupo Educação 

Para compor o grupo Educação, serão analisados dois indicadores: 

o Taxa de frequência escolar: O indicador mede taxa de frequência escolar da população 

entre 15 e 18 anos. 

Tem grande importância para o desenvolvimento sustentável, pois contribui para o 

desenvolvimento pessoal e a formação do cidadão com práticas sociais e ambientais, com 

capacidade de promover uma sociedade que seja mais justa e sustentável (IBGE, 2015) 

Inexistente Fraco (1) Moderado Forte

Frequência escolar

Não há participação 

escolar da população 

e não tem escolas de 

fácil acesso na região 

Uma pequena 

parcela da 

população 

frequenta a escola.

Grande parcela da 

população 

frequenta a escola.

Grande parcela da 

população frequenta e 

conclui o ensino médio
 

Figura 13 – Indicador frequência escolar 

FONTE: Elaborada pela autora 

Na zona rural de Rio das Ostras, em Cantagalo, não há escolas de ensino médio. Esse 

problema faz com que muitos jovens a partir dos 15 anos parem de estudar, pois além de não 

ter escolas, também não há transporte escolar disponível pela prefeitura para levar os 

estudantes até o centro de Rio das Ostras. 

o Oferta de cursos de aperfeiçoamento agrícola: esse indicador mede a oferta de curso 

para os agricultores se aperfeiçoarem com novas técnicas e uso de tecnologias. 
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É muito importante ofertar cursos de aperfeiçoamento para que os agricultores possam 

trabalhar com práticas ambientais no uso da terra e assim contribuir para a sustentabilidade 

local. 

Inexistente Fraco Moderado Forte (3)

Oferta de cursos 

de 

aperfeiçoamento

Não há oferta de 

cursos de 

aperfeiçoamento

Há ofertas 

esporádicas de 

cursos de 

aperfeiçoamento

Frequentemente os 

cursos 

profissionalizantes 

são ofertados na 

região pela Emater

Os cursos profissionalizantes são 

frequentes e são oferecidos o 

acompanhamento de profissionais 

para os projetos em fase de 

implementação após o término 

do curso  

Figura 14 – Indicador Oferta de cursos de aperfeiçoamento 

FONTE: Elaborada pela autora 

A Emater oferece com frequência e gratuitamente na região cursos para o 

aperfeiçoamento no plantio como o curso de apicultura e melhorias no sistema de ordenha, 

entre outros. Todos os cursos têm a parceria da prefeitura e o acompanhamento da secretaria 

de agricultura do município. Além dos cursos, existem engenheiros agrônomos e outros 

profissionais ofertados pela secretaria de agricultura para a orientação dos agricultores em 

caso de dúvida ou implementação de alguma técnica nova. 

5.3.2. Grupo Saúde 

Para analisar esse grupo, será avaliado o indicador a seguir: 

o Oferta de serviços de saúde: o indicador mede a disponibilidade de profissionais na 

área de saúde e equipamentos disponíveis na região (IBGE, 2015). 

O Acesso aos serviços de saúde é condição para a qualidade de vida da população e 

um pré-requisito para o desenvolvimento sustentável. 

Inexistente Fraco Moderado (2) Forte

Oferta de serviços 

de saúde

Não existe a 

oferta de 

serviços de saúde 

na região

Existe o 

atendimento de 

clínicos gerais, 

porém de 

maneira 

escassa e com 

poucos 

equipamentos.

Existe a oferta de 

médicos clínicos 

gerais, porém é 

escasso médicos 

com 

especializações e os 

equipamentos 

necessários.

Existe a oferta ideal de 

médicos com 

especialidades e 

equipamentos para o 

tamanho da região.

 

Figura 15 – Indicador Oferta de serviços de saúde 

FONTE: Elaborada pela autora 
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No geral, o atendimento dos médicos na área rural existe nos postos de saúde, porém 

há uma carência de médicos com especialidades e equipamentos necessários, de acordo com 

as entrevistas realizadas. 

5.3.3. Grupo Lazer 

Para analisar o grupo lazer, o indicador abaixo será avaliado: 

o Oferta de opções de lazer: esse indicador analisa a disponibilidade de lazer na região, 

como eventos culturais e praças. 

Esse indicador está ligado ao processo de desenvolvimento sustentável, pois ajuda na 

promoção do bem-estar da região. 

Inexistente Fraco Moderado Forte (3)

Opções de lazer

Não existe opções de 

lazer, festas culturas 

e outros.

Existe poucas 

opções de lazer.

Existe opções de 

lazer 

esporadicamente 

durante o ano.

Existe muitas opções de lazer, 

como festas culturais frequentes 

na região.
 

Figura 16 – Indicador Opções de lazer 

FONTE: Elaborada pela autora 

Em Cantagalo existe uma praça que serve como um espaço para confraternizações e 

realizações de atividades de lazer, além de manifestações culturais realizadas com frequência 

como a Festa da Colheita e a Cavalgada do Trabalhador, que são típicas da Agricultura 

Familiar de Cantagalo. 

5.3.4.  Grupo Segurança 

 Para analisar esse indicador, foi criado o indicador de atendimento policial. 

o Atendimento policial: esse critério analisa se o atendimento policial está sendo 

efetuado sempre que solicitado. 

A segurança é essencial para o bem-estar da população, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável. 
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Inexistente Fraco Moderado (2) Forte

Atendimento 

policial

Não existe o 

atendimento 

policial na região.

O atendimento 

policial foi efetivado 

poucas vezes que foi 

solicitado

Existe o posto policial, 

porém algumas vezes em 

que foi solicitado não foi 

efetivado o atendimento.

Existe o posto policial e 

todas as solicitações são 

atendidas.

 

Figura 17 – Indicador Atendimento policial 

FONTE: Elaborada pela autora 

Em Cantagalo, existe o posto policial, porém nem sempre que solicitado os policiais 

vão averiguar o ocorrido. 

5.4.  Dimensão Ambiental 

Para analisar a dimensão ambiental, serão analisados três grupos: Terra, Água doce e 

Saneamento. 

Terra Água Doce Saneamento

Uso de fertilizantes Qualidade de águas interiores Acesso ao abastecimento de água

Uso de agrotóxicos Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico

Desmatamento Acesso ao esgotamento sanitário

Tratamento de esgoto

DIMENSÃO AMBIENTAL DA SUSTENTABILIDADE

 

Figura 18 – Dimensão Ambiental da Sustentabilidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

5.4.1. Grupo Terra 

Para analisar esse grupo, serão avaliados três indicadores: 

o Uso de fertilizantes – indica a quantidade de fertilizantes por área plantada, em 

determinado período. 

Apesar dos fertilizantes aumentarem a produtividade na produção agrícola, eles estão 

associados a acidificação do solo, contaminação de aquíferos e geração de gases do efeito 

estufa. Por isso a importância de acompanhar o uso de fertilizantes em todas as regiões do 

país. (IBGE,2015). 

Inexistente Fraco Moderado Forte (3)

Uso de 

fertilizantes

O fertilizante é muito 

usado em todas as 

produções agrícolas.

O fertilizante é moderadamente 

usado nas produções agrícolas.

O fertilizante é usado 

raramente nas 

produções agrícolas

O fertilizante nunca 

é usado nas 

produções agrícolas.

 

Figura 19 – Indicador uso de fertilizantes 

FONTE: Elaborada pela autora 
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No caso de Cantagalo, na agricultura familiar é usado apenas o fertilizante de origem 

orgânica, fator que indica um grande avanço nas técnicas agrícolas. 

o Uso de agrotóxicos: indica a intensidade do uso de agrotóxico por área cultivada em 

determinado período. 

Esse indicador é importante para a tomada de decisão e medidas regulatórias. O uso do 

agrotóxico é tóxico para o solo, ar e água, representando também um agravo à saúde dos 

consumidores e dos agricultores (IBGE, 2015). 

Inexistente Fraco Moderado (2) Forte

Uso de 

agrotóxicos

O agrotóxico é muito usado em 

todas as produções agrícolas, 

sem o controle exigido.

O agrotóxico é moderadamente 

usado nas produções agrícolas de 

forma controlada.

O agrotóxico é usado 

raramente nas 

produções agrícolas

O agrotóxico nunca é 

usado nas produções 

agrícolas.

 

Figura 20 – Indicador uso de agrotóxicos 

FONTE: Elaborada pela autora 

 Na agricultura familiar de Cantagalo, o agrotóxico é usado em raras vezes, porém de 

forma controlada, para combater pragas na plantação agrícola. 

o Desmatamento: representa a perda estimada de cobertura vegetal em determinado 

período de tempo. 

Esse indicador é importante, pois indica o avanço de atividade antrópicas nos campos, 

florestas e outras coberturas vegetais. O desmatamento provoca vários danos ao meio 

ambiente, como por exemplo, a extinção de faunas e floras (IBGE, 2015). 

Inexistente Fraco Moderado (2) Forte

Desmatamento

O desmatamento ocorre 

com muita frequência na 

região.

O desmatamento ocorre 

frequentemente.

O desmatamento é 

praticado em raros locais 

na região.

O desmatamento 

não é praticado na 

região.
 

Figura 21 – Indicador de Desmatamento 

FONTE: Elaborada pela autora 
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A especulação imobiliária e a falta de consciência da população são os principais 

motivos identificados para a ocorrência do desmatamento em certos locais em Cantagalo.  

5.4.2. Grupo Água Doce 

Para avaliar esse indicador, o indicador a seguir será analisado: 

o Qualidade de águas Interiores: apresenta a qualidade da água através do nível de 

poluição do rio. 

É um importante indicador para o gerenciamento de recursos hídricos, além ser 

utilizado na aferição de poluição hídrica (IBGE, 2015). 

Inexistente Fraco (1) Moderado Forte

Qualidade da água
Água do rio muito 

poluída.

Qualidade relativamente 

baixa da água no rio que 

abastece a região.

Boa qualidade da água do rio 

que abastece a região.

Ótima qualidade da 

água do rio que 

abastece a região.
 

Figura 22 – Indicador de Desmatamento 

FONTE: Elaborada pela autora 

O rio Jundiaí tem a qualidade da água relativamente baixa, e uma das causas é a falta 

de redes de esgoto em algumas residências, logo ele é jogado direto nos rios causando a 

poluição da água. 

5.4.3.  Grupo Saneamento básico 

Para analisar o indicador de saneamento básico, serão analisados 4 indicadores: 

o Acesso ao abastecimento de água: o indicador representa a população que tem acesso 

ao abastecimento de água por rede geral, poço ou nascente. 

É um indicador essencial para representar as características da qualidade de vida da 

população, assim como assegurar boas condições de saúde e higiene. 

Inexistente Fraco Moderado Forte (3)

Abastecimento 

de água

As resistências não 

têm rede ou poço 

de abastecimento 

de água

Poucas residências 

possuem rede ou 

poço de 

abastecimento de 

água

Muitas residências 

possuem rede ou poço 

de abastecimento de 

água

Todas as residências 

possuem rede ou poço de 

abastecimento de água

 

  Figura 23 – Indicador de Abastecimento de água 

FONTE: Elaborada pela autora 
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Todas as residências da região têm abastecimento de água através de rede ou poços 

artesianos. 

o Acesso ao serviço de coleta de lixo doméstico: apresenta se a população é atendida 

com frequência pelo serviço de coleta de lixo. 

Além de ser um indicador importante para a infraestrutura da região, também pode ser 

associado a saúde e ao meio ambiente. 

Inexistente Fraco Moderado Forte (3)

Coleta de 

lixo

Não existe a 

coleta de lixo.

A coleta de lixo 

ocorre raras vezes.

A coleta de lixo 

ocorre com certa 

frequência.

A coleta de lixo ocorre de 

forma suficiente para 

atender a demanda da 

região.  

Figura 24 – Indicador de Coleta de lixo 

FONTE: Elaborada pela autora 

A coleta de lixo de Cantagalo é realizada três vezes por semana, quantidade suficiente 

para atender a demanda da região. 

o Acesso a esgotamento sanitário: mede a proporção da população com acesso a 

esgotamento sanitário adequado no domicílio. 

É um indicador importante para caracterizar a qualidade de vida da população, pois a 

falta de esgotamento sanitário está relacionada a várias doenças. 

Inexistente Fraco Moderado (2) Forte

Acesso a 

esgotamento 

sanitário

As residências 

não têm acesso 

a esgotamento 

sanitário.

O esgotamento 

sanitário existe em 

poucas residências.

O esgotamento 

sanitário existe na 

maioria das 

residências.

O esgotamento sanitário 

existe para todas as 

residências.
 

Figura 25 – Indicador de Acesso a esgotamento sanitário 

FONTE: Elaborada pela autora 

O esgotamento sanitário existe em grande parte das residências de Cantagalo através 

da implantação de fossas sépticas. Porém, algumas moradias ainda despejam o esgoto 

diretamente no solo ou no rio. 

o Tratamento de esgoto: esse indicador expressa a capacidade de tratar o esgoto 

coletado. 
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É um indicador importante, pois o tratamento do esgoto coletado é essencial para 

preservar a qualidade da água e evitar a emissão de gases do efeito estufa como o metano. 

Inexistente Fraco (1) Moderado Forte

Tratamento 

de esgoto

Nenhuma 

residência tem o 

esgoto domiciliar 

coletado e tratado.

Poucas residências 

tem o esgoto 

domiciliar coletado 

e tratado.

Muitas residências 

tem o esgoto 

domiciliar coletado e 

tratado.

Todas as residências têm o 

esgoto domiciliar coletado 

e tratado.

 

Figura 26 – Indicador de Tratamento de esgoto 

FONTE: Elaborada pela autora 

As residências que possuem o sistema de fossa implantado, a maior parte não realiza a 

limpeza dessas fossas corretamente. 

5.5.  Dimensão Econômica 

A dimensão econômica será avaliada através de três indicadores divido em 2 grupos: 

Renda Vendas agrícolas

Renda per capita mensal Mercado consumidor

Acesso ao crédito rural

DIMENSÃO ECONÔMICA DA SUSTENTABILIDADE

 

Figura 27 – Dimensão Econômica da Sustentabilidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

5.5.1.  Indicador de renda  

Esse indicador será avaliado através do indicador a seguir: 

o Renda per capita mensal: é a média mensal dos domicílios para cada indivíduo da 

residência. 

É um indicador importante, pois ajuda na caracterização da qualidade de vidada 

população e contribui para a tomada de decisão de políticas públicas. 

Conforme os dados colhidos no último censo divulgado pelo IBGE (2010), abaixo os 

dez maiores valores de renda per capita por domicilio nas regiões rurais do estado do Rio de 

Janeiro. 
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Tabela 5 – Dez maiores rendas per capitas por domicílio rural do estado do Rio de Janeiro 

Posição Município 
Renda per 

capita 

1 Porto Real 1.880,00 

2 Volta Redonda 850 

3 
Comendador 

Levy Gasparian 
510 

4 Resende 510 

5 Rio das Ostras 510 

6 Barra do Piraí 500 

7 Cabo Frio 500 

8 
Casimiro de 

Abreu 
500 

9 Nova Friburgo 450 

10 Itaguaí 437,5 

FONTE: IBGE (2010). 

Inexistente Fraco Moderado (2) Forte

Renda per 

capita 

familiar

Renda per capita por 

domicilio baixíssima - com 

renda nos grupos: 

extremamente pobre, 

pobre e vulnerável.

Renda per capita 

por domicilio 

baixa - 

classificado como 

baixa classe 

media

Renda per capita por 

domicilio regular - 

classificado com 

média e alta classe 

média.

Renda per capita 

por domicilio alta - 

classificado por 

baixa e alta classe 

alta.
 

Figura 28 – Indicador Renda per capita familiar 

FONTE: Elaborada pela autora 

Como a renda da região rural de Rio das Ostras apresenta uma renda per capita de R$ 

510,00, ela se enquadra na média classe média. 

5.5.2.  Vendas agrícolas 

Esse grupo será avaliado através de dois indicadores: mercado consumidor e acesso ao 

crédito rural. 

o Mercado consumidor: são os meios que o agricultor tem de escoar sua produção, 

comparado aos meios que ele tem disponível no mercado. 

É um importante indicador, pelo fato de ajudar no aumento da renda das famílias e 

consequentemente trazer investimentos para a produção. 
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Inexistente Fraco (1) Moderado Forte

Mercado 

consumidor

Fornece apenas para um 

tipo de segmento do 

mercado consumidor.

Fornece para 

poucos tipos de 

consumidores

Fornece para vários 

tipos de 

consumidores.

Fornece para vários 

tipos de 

consumidores, 

sempre em busca 

de consumidores 

novos.  

Figura 29 – Indicador Mercado consumidor 

FONTE: Elaborada pela autora 

A agricultura de Cantagalo vende seus produtos somente através de feiras realizadas 

na cidade de Rio das Ostras e na própria região rural de Cantagalo. Essas feiras são comuns 

entre agricultores familiares, pois facilita o contato direto com consumidor final, porém os 

únicos consumidores são pessoas que tem o costume de frequentar feiras, não atingindo a 

parcela de consumidores que frequentam hortifrútis por exemplo. 

o Acesso ao crédito rural: indica quantos agricultores tem o acesso ao crédito rural. 

É um indicador importante, pois verifica a capacidade de investir em tecnologias e de 

aumentar a produção.  

Inexistente Fraco (1) Moderado Forte

Acesso ao 

crédito 

rural

Nenhum agricultor tem 

acesso ao crédito rural

Poucos 

agricultores têm 

acesso ao crédito 

rural

Muitos agricultores 

têm acesso ao 

crédito rural

Todos agricultores 

têm acesso ao 

crédito rural
 

Figura 30 – Indicador Acesso ao crédito rural 

FONTE: Elaborada pela autora 

Crédito rural é um benefício disponível para agricultores, fornecido pelo Pronaf. Para 

ter direito ao crédito, é necessário comprovar que a terra onde se produz está legalizada. Na 

agricultura familiar de Cantagalo, muitos agricultores não têm direito ao crédito rural devido à 

ausência da certidão que comprova a legalização da terra. 

5.6.  Dimensão Institucional 

 A dimensão institucional será avaliada através de dois indicadores que estão em um 

grupo. 
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DIMENSÃO INSTITUCIONAL DA SUSTENTABILIDADE

Capacidade institucional

Acesso aos serviços de telefonia

Acesso à internet  

Figura 31 – Dimensão Institucional da Sustentabilidade 

FONTE: Elaborada pela autora 

5.6.1.  Capacidade institucional 

o Acesso aos serviços de telefonia: esse indicador analisa a parcela da população que 

tem acesso a telefonia fixa e móvel. 

Ele é importante para avaliar o nível de desenvolvimento da rede de telecomunicação, 

facilitando a troca de informações da população. 

Inexistente Fraco (1) Moderado Forte

Acesso aos serviços 

de telefonia

Não existe esse 

serviço na região

Somente o serviço 

de telefonia móvel é 

ofertado na região.

Existe os dois 

serviços, porém não 

são de qualidade. 

O serviço de 

telefonia móvel e 

fixo são de 

qualidade.
 

Figura 32 – Indicador Acesso aos serviços de telefonia 

FONTE: Elaborada pela autora 

Na região de Cantagalo somente o serviço de telefonia móvel é ofertado de modo 

deficitário, com acesso para apenas uma operadora. O sistema de telefonia fixa ainda não foi 

instalado na região. 

o Acesso à internet: esse indicador apresenta a parcela da população que tem acesso à 

internet. 

Quanto mais acesso à internet, maior a oferta de conhecimento e desenvolvimento da 

capacidade criativa. A internet também pode contribuir para mudanças culturais necessárias, 

construção de novos padrões e a relação sociedade-natureza, com base na sustentabilidade. 

(IBGE, 2015). 
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Inexistente (0) Fraco Moderado Forte

Acesso à 

internet

Não existe esse 

serviço na região

O acesso à internet 

existe somente através 

da telefonia móvel, 

com a qualidade muito 

baixa

O acesso à internet 

existe através de linhas 

telefônicas fixas, com 

mais qualidade.

Ambos serviços 

existem com 

qualidade.

 

Figura 33 – Indicador Acesso à internet 

FONTE: Elaborada pela autora 

Os agricultores de Cantagalo não têm acesso a nenhuma das opções de serviço de 

internet (móvel e através da telefonia fixa). 

5.7.  Análise da Sustentabilidade 

Tomando como base as informações apresentadas anteriormente, todas as quatro 

dimensões foram avaliadas de acordo com os indicadores propostos. 

Como cada dimensão tem uma quantidade de indicadores diferentes, a pontuação 

também será diferente. Para critérios de comparação, foi feito a porcentagem que os 

indicadores alcançaram em relação a pontuação máxima possível (caso todos os indicadores 

fossem sustentáveis). 

Tabela 6 – Atividade Agropecuária desenvolvida em Cantagalo 

Dimensão 
Pontuações máximas 

possíveis 
Pontuações realizadas % 

Social 15 11 73,33% 

Ambiental 24 16 66,67% 

Econômico 9 4 44,44% 

Institucional 6 2 33,33% 

Total 54 33 61,11% 

FONTE: Elaborada pela autora 

A dimensão social foi a melhor avaliada, com destaque para o indicador cursos 

profissionalizantes e lazer que obtiveram nota máxima. 

No desempenho ambiental, alguns indicadores tiveram uma avaliação ruim, que fez a 

porcentagem total ficar menor que a social. Os indicadores que obtiveram baixas pontuações 

merecem atenção: a qualidade da água do rio que abastece a região e o tratamento de esgoto 

residencial.  
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O pior desempenho foi na dimensão institucional, que apresentou uma pontuação 

menor que 50% do total de pontos disponíveis. Para aumentar o desempenho institucional, é 

necessário que a prefeitura faça um plano de ações focado na estrutura de comunicação da 

região que está precária.  

 A dimensão econômica também obteve uma baixa pontuação, apresentando 44,44% 

do total. Os indicadores acesso ao crédito rural e mercado consumidor apresentaram baixas 

pontuações.  

 No total, foram obtidos 61,11% da pontuação máxima. Uma pontuação razoável, 

porém, com muitas melhorias para serem implementadas, que serão citadas abaixo. 

5.1.1 Proposição de melhorias na agricultura familiar de Cantagalo. 

Para melhorar todas as dimensões, todos os indicadores propostos que não obtiveram 

avaliação com 3 pontos foram analisados e foi proposto medidas afim de tornar os indicadores 

mais sustentáveis. 

5.1.1.1. Dimensão Social 

 Taxa de frequência escolar: realização de um censo na região com a orientação da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para verificar a real demanda, e caso 

necessário construir uma escola de ensino médio ou abrir novas turmas.  

 Oferta de serviços básicos de saúde: a ação a ser tomada é reivindicar através de um 

oficio na Secretaria de Saúde e encaminhar um pleito para a prefeitura para aumentar 

o número de médicos no posto de saúde de Cantagalo. 

 Segurança: requisitar a ronda dos policiais militares e guardas municipais para melhor 

atender a demanda. 

5.1.1.2. Dimensão Ambiental 

 Uso de agrotóxicos: incentivar a produção de orgânicos para erradicar o uso do 

agrotóxico. Incentivar através de palestras, cursos com técnicas orgânicas e 

fornecimento de incentivos para a certificação orgânica. 

 Desmatamento: conscientização da comunidade através de palestras educativas nas 

escolas e para os agricultores. Divulgar a importância da denúncia dos infratores. 
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 Qualidade de águas interiores: solicitar a orientação da secretaria do Meio Ambiente 

para o tratamento da água do rio Jundiaí e solucionar o problema de falta de esgoto 

nas residências da região. 

 Acesso ao esgotamento sanitário: instalação de fossas sépticas biodigestores nas 

residências que não possuem, e realização de palestras para a conscientização da 

população sobre os danos à saúde e ao meio ambiente caso o solo e a água sejam 

contaminados pelo esgoto. 

 Tratamento de esgoto: informar a população sobre a manutenção correta das fossas 

sépticas instaladas. 

5.1.1.3. Dimensão Econômica 

 Renda per capita mensal: aumentar o número de vendas dos produtos agrícolas, 

através do aumento do mercado consumidor. 

 Mercado consumidor: aumentar a parcela do mercado consumidor através de parcerias 

para comercializar em hortifrútis, assim não irá atingir somente o público que 

frequenta feiras. 

 Acesso ao crédito rural: Solicitar o auxílio ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) para a emissão da certidão que comprova a legalização das 

terras. 

5.1.1.4. Dimensão Institucional 

 Acesso aos serviços de telefonia: como a telefonia móvel já existe no local desde 

2014, a necessidade é de instalação de torres para melhorar o sinal na região. Como a 

telefonia fixa não existe, será informado a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Informação (SECTI) quais medidas deverão ser tomadas para a instalação da rede 

fixa na região. 

 Acesso à internet: solicitar o suporte da SECTI para implementar as ações necessárias.  

As duas dimensões com piores pontuações foram a econômica e a institucional. Como 

a institucional requer medidas simples, porém são medidas que o órgão público deve solicitar 

e acompanhar, no projeto será priorizado com um maior detalhamento as melhorias que 

deverão ser implementadas na dimensão econômica.
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6. ANÁLISE DO MERCADO DE ORGÂNICOS 

A análise da empresa foi realizada pela própria autora do projeto, utilizando os 

métodos de observação direta, pesquisas com os consumidores e entrevistas com o gerente da 

unidade. A partir dessa análise foi possível entender sobre a distribuição dos produtos 

orgânicos e o conhecimento dos clientes do hortifrúti sobre a agricultura familiar de 

Cantagalo, para seguir com a proposta de inserir os produtos da agricultura de Cantagalo no 

hortifrúti analisado e consequentemente melhorar a dimensão econômica anteriormente 

avaliada. 

6.1.  A Empresa 

A empresa foi criada no ano de 1989 em Colatina, município do Espírito Santo. Com 

mais de 34 lojas espalhadas por todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, possui 

mais de 1,8 milhão de clientes por mês e dispõe de uma equipe com mais de cinco mil 

colaboradores. 

Localizada no município de Rio das Ostras, interior do Rio de Janeiro, a unidade 

atende a região dos Lagos junto com as outras duas unidades localizadas em Cabo Frio e 

Macaé. 

Com a responsabilidade de oferecer aos seus clientes uma forma prática de comprar 

verduras, legumes e frutas, cultivando o prazer de uma alimentação saudável, atualmente ela é 

a maior rede varejista de hortifrutigranjeiros do Brasil.  

A empresa possui os mais variados tipos de setores que mistura o frescor das feiras 

com a praticidade dos supermercados. No total são 16 setores, sendo eles: frutas, legumes, 

verduras, carnes, congelados, espaço gourmet, frios e laticínios, lanchonete, mercearia, pães, 

pescados, processados, rotisseria, saladas, sucos, vinhos e cervejas. No setor de frutas, 

legumes, verduras, carnes e mercearias, está contido o setor de orgânicos, que cada vez mais 

vem crescendo sua participação no mercado. 

6.1.2. Características da distribuição de orgânicos 

Todos os produtos percorrem o trajeto do fornecedor até o Centro de Distribuição. Do 

Centro de Distribuição são distribuídos para todas as unidades de hortifrúti espalhadas pelo 

Sudeste, conforme a demanda de cada estabelecimento.  
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Abaixo o esquema dessa distribuição do setor de frutas, legumes e verduras orgânicas: 

 

Figura 34 – Produtor X Unidade hortifrúti 

FONTE: Elaborada pela autora 

Depois que os produtores fornecem os produtos para o centro de distribuição, as 

unidades solicitam cada tipo de produto conforme a demanda da semana. Esses pedidos são 

realizados três vezes na semana, com um tempo entre o pedido e a entrega de no máximo dois 

dias. O transporte até a unidade é realizado pela própria empresa, que possui 130 caminhões 

com refrigeração para o atendimento de todas as unidades. 

Além disso, a empresa em questão tem como prioridade na logística a qualidade do 

produto ofertado, a fidelidade com o produtor e a localização desse produtor. A localização é 

um fator importante para evitar a perda de produtos, por serem produtos frágeis e perecíveis. 

O sistema de distribuição é “um para muitos”, pois no mesmo dia que o caminhão 

abastece a unidade de Rio das Ostras, abastece também o hortifrúti do município de Macaé, 

localizado no norte Fluminense. 

A maior parte dos fornecedores de produtos orgânicos são do interior de São Paulo, 

pois São Paulo é um estado que possui uma produção elevada nesse tipo de agricultura. 

Cidades Estado 

Itatinga São Paulo 

São Paulo São Paulo 

Mogi das Cruzes São Paulo 

São Roque São Paulo 

Itirapina São Paulo 

Atílio Vivacqua Espírito Santo 

São José dos Pinhais Paraná 

Figura 35 – Localização dos fornecedores do hortifrúti 

FONTE: Elaborada pela autora 
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6.1.3. Consumidor  

Como já descrito anteriormente, os consumidores de produtos orgânicos têm 

aumentado cada vez mais sua parcela no mercado, pois cada vez mais as pessoas buscam 

alimentos seguros e sem contaminação, com menor impacto ambiental, e com o sabor, aroma 

e aparência com maior qualidade. 

Foi aplicado um questionário (Apêndice A) aos clientes do hortifrúti para o 

levantamento de algumas características importantes e para verificar a aceitação dos produtos 

da agricultura familiar serem vendidos no estabelecimento. No total foram aplicados 50 

questionários, no qual foram colhidas informações sobre a faixa etária, renda, frequência no 

consumo de orgânicos, quais as dificuldades nesse consumo e se conhece a agricultura 

familiar de Cantagalo. Foram aplicados para 33 mulheres e 17 homens no total. 

A seguir os principais dados extraídos dos questionários: 

 Como citado anteriormente, o consumo de produtos orgânicos é um mercado em 

ascensão, por isso o alto número de consumidores que consomem esporadicamente. 

Esses consumidores que compram uma vez por mês tem o hábito de consumir os 

orgânicos somente através das hortaliças, legumes e frutas mais comuns e mais fáceis 

de encontrar, como o tomate, alface, cenoura e banana. 

 

 

Figura 36 – Frequência na compra de orgânicos 

FONTE: Elaborada pela autora 
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 O preço foi relatado por todos como a principal dificuldade de se consumir orgânicos. 

O segundo item mais relatado como a dificuldade no consumo de orgânicos foi o local 

da compra, pois são raros os hortifrútis que oferecem esse tipo de produto. 

 

 

Figura 37 – Dificuldades para comprar orgânicos 

FONTE: Elaborada pela autora 

 São 19 clientes que conhecem a agricultura de Cantagalo, porém nunca consumiram 

nenhum produto originado lá e 14 conhecem os produtos de Cantagalo. Mas todos os 

50 clientes demostraram interesse em experimentar ou voltar a comprar produtos da 

agricultura familiar, como mostrou a próxima pergunta do questionário. 

 

 

 

Figura 38 – Conhece a Agricultura de Cantagalo 

FONTE: Elaborada pela autora 
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 Para os clientes que já consumiram os produtos de Cantagalo, o maior problema 

relatado foi o local de venda, pois os produtos da agricultura familiar só estão 

disponíveis nas feiras localizadas no centro e em Cantagalo, em determinados dias da 

semana. 

 

Figura 39 – Dificuldades para comprar produtos de Cantagalo 

FONTE: Elaborada pela autora 

Analisando todos os dados colhidos, podemos extrair algumas características: 

 Os produtos orgânicos percorrem um caminho longo da sua produção até o ponto final 

da comercialização. 

 A parcela de consumidores de orgânicos está crescendo cada vez mais. 

 As duas principais dificuldades em comprar orgânicos são os preços e o local de 

comercialização, que são raros. 

 Poucos clientes já consumiram produtos da agricultura familiar de Cantagalo, porém 

todos os clientes responderam que tem interesse em experimentar ou de voltar a 

comprar no caso dos clientes que já conhecem. 

 Para os clientes que conhecem a agricultura de Cantagalo, a maior dificuldade para 

continuar comprando é frequentar as feiras que oferecem os produtos em determinados 

dias da semana. 
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7. CONCLUSÃO 

7.1. Considerações finais 

Esse projeto analisou a sustentabilidade da região de Cantagalo, com foco na principal 

atividade econômica da região, a prática da agricultura familiar. Foram propostos indicadores 

de sustentabilidade para melhor analisar a região, além de estimá-los conforme a escala da 

metodologia proposta. 

Com a análise dos indicadores os problemas foram identificados, a fim de propor 

melhorias para o aumento da sustentabilidade local. 

Os escopos social, ambiental, econômico e institucional podem ajudar na constante 

avaliação e no controle do desenvolvimento sustentável no local, já que o estado permanente 

da sustentabilidade não existe. Ficou claro com as análises que o aspecto econômico necessita 

de ações eficazes a fim de melhorar a qualidade de vida da comunidade local. 

A melhoria econômica apresentada é de grande importância para a região, 

alavancando toda a agricultura. A parceria proposta com o hortifrúti apresenta ganhos rápidos 

e para ambos os lados, além de melhorar outros indicadores que estão diretamente 

relacionados, como o uso de agrotóxicos e melhoria na renda familiar. 

Com a inserção dos produtos da agricultura de Cantagalo no hortifrúti em questão, os 

agricultores familiares iriam ganhar uma visibilidade do mercado, pois seus clientes iriam 

aumentar drasticamente. Além de expandir os produtos para outros segmentos do mercado, 

para os próprios clientes do hortifrúti, o produtor iria aumentar a sua renda mensal, pois seu 

volume de vendas iria ser maior. Os produtores também ganhariam a fidelidade de uma 

grande rede de hortifrúti, tendo a vantagem de ter uma venda mínima fixa no mês. 

O hortifrúti também tem vantagens em ofertar produtos locais de Cantagalo na 

unidade de Rio das Ostras. O hortifrúti estaria contribuindo para a sustentabilidade da região 

onde ele está instalado, servindo como marketing para a rede local. Além da diminuição do 

tempo gasto com a logística, a facilidade do sistema de transporte é um fator muito importante 

para produtos perecíveis, pois o produtor se encontra muito próximo da unidade que irá 

comercializa os produtos. 
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Por fim, é importante ressaltar que o assunto sustentabilidade é muito amplo, 

englobando vários assuntos ao mesmo tempo, sendo que as técnicas aqui empregadas podem 

ser melhoradas e aprofundadas de forma mais detalhada. 

Promover mudanças e dar uma nova oportunidade de vida mais sustentável para a 

sociedade, pode não ser fácil, porém não é impossível. 

7.2. Alcance dos objetivos do projeto 

O Projeto conseguiu alcançar todos os objetivos estabelecidos dentro do prazo 

programado. Foi realizado um estudo na região rural de Rio das Ostras, localizado em 

Cantagalo, com foco na atividade predominante do local, a agricultura familiar. Após o 

levantamento das informações sobre o local, foram propostos indicadores de sustentabilidade 

baseados nos aspectos ambientais, sociais, econômicos e institucionais que mais se 

adequavam a região, levando em consideração as características de uma zona rural e a 

agricultura local praticada. 

Os indicadores propostos foram analisados, ganhando uma pontuação conforme a 

escala adotada. Essa avaliação foi realizada através dos dados levantados em pesquisas a 

documentos e entrevistas realizadas com os produtores locais. Após ter analisado todos os 

indicadores, as melhorias foram propostas a fim de contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da região. 

7.3. Proposições do futuro 

Com o intuito de enriquecer o projeto, recomenda-se avaliar os indicadores na forma 

quantitativa, trazendo mais confiabilidade e uma melhor estimativa da sustentabilidade no 

cenário analisado. Aconselha-se também o uso de uma ferramenta que mais se adequa ao 

local para analisar os dados, como o Ecological Footprint Method, Dashboard of 

Sustainability, entre outros. 

Com o intuito de continuar a busca por melhorias para os indicadores do presente 

projeto, recomenda-se um estudo detalhado sobre quais são os requisitos e medidas que a 

agricultura familiar de Cantagalo precisa cumprir para se adequar e então receber o certificado 

de orgânico. 
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ANEXO A – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável IBGE - Brasil 2015 

 

1 Emissões de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa 

2 Consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio 

3 Concentração de poluentes no ar em áreas urbanas 

4 Uso de fertilizantes 

5 Uso de agrotóxicos 

6 Terras em uso agrossilvipastoril 

7 Queimadas e incêndios florestais 

8 Desflorestamento na Amazônia Lega 

9 Desmatamento nos biomas extra-amazônicos 

10 Qualidade de águas interiores 

11 Balneabilidade 

12 População residente em áreas costeiras 

13 Espécies extintas e ameaçadas de extinção 

14 Áreas protegidas 

15 Espécies invasoras 

16 Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico 

17 Acesso a sistema de abastecimento de água 

18 Acesso a esgotamento sanitário 

19 Tratamento de esgoto 

20 Taxa de crescimento da população 

21 Taxa de fecundidade 

22 Razão de dependência 

23 Índice de Gini da distribuição do rendimento 

24 Taxa de desocupação 

25 Rendimento domiciliar per capita 

26 Rendimento médio mensal 

27 Mulheres em trabalhos formais 

28 Esperança de vida ao nascer 

29 Taxa de mortalidade infantil 

30 Prevalência de desnutrição total 

31 Taxa de incidência de AIDS 

32 Imunização contra doenças infecciosas infantis 

33 Oferta de serviços básicos de saúde 

34 Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

35 Taxa de alfabetização 

36 Taxa de frequência escolar 

37 Taxa de escolaridade 

38 Adequação de moradia 

39 Coeficientes de mortalidade por homicídios e por acidentes de transporte 

40 Produto Interno Bruto per capita 

41 Taxa de investimento 
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42 Balança comercial 

43 Grau de endividamento 

44 Consumo de energia per capita 

45 Intensidade energética 

46 Participação de fontes renováveis na oferta de energia 

47 Consumo mineral per capita 

48 Vida útil das reservas minerais 

49 Reciclagem 

50 Coleta seletiva de lixo 

51 Rejeitos radioativos: geração e armazenamento 

52 Ratificação de Acordos Globais 

53 Legislação Ambiental 

54 Conselhos municipais de meio ambiente 

55 Comitês de Bacias Hidrográficas 

56 Organizações da Sociedade Civil 

57 Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D 

58 Fundo Municipal de Meio Ambiente 

59 Acesso aos serviços de telefonia 

60 Acesso à Internet 

61 Agenda 21 Local 

62 Patrimônio cultural 

63 Articulações interinstitucionais dos municípios 
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ANEXO B - Levantamento da Realidade da Comunidade Rural 

 

1. Nome do produtor: 

2. Idade: 

3. Quantos membros da sua família moram e trabalham com você? 

4. A quantidade de escolas e creches são suficientes para a comunidade? 

5. E a quantidade de médicos atendem as necessidades da comunidade? 

6. São oferecidos cursos de capacitação técnica na comunidade? 

7. Quais as manifestações culturais (Festas, Datas comemorativas, Folclore, etc.) mais 

importantes da comunidade? 

8. O atendimento policial é eficiente? 

9. Na sua residência, o sistema Embrapa está instalado para o tratamento de esgoto? 

10. As vans para o centro da cidade passam em horários regulares? 

11. Quantos tipos de produtos você produz? 

12. Você utiliza agrotóxicos e fertilizantes na produção agrícola? 

13. Ainda ocorre o corte de árvores com frequência na comunidade? 

14. A coleta de lixo domiciliar é realizada com frequência? 

15. Você recebe algum incentivo da prefeitura para comprar ração para os animais e 

maquinários? 

16. Você possui acesso ao crédito rural? 

17. Como você escoa a sua produção? Feira, entrega à domicílio e outros. 

18. Qual a Organização mais importante na Comunidade? Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e da Pesca (CMDRSP), Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Rio das Ostras ou Presidente da Associação dos Produtores 

Rurais de Rio das Ostras. 
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APÊNDICE A – Questionário sobre produtos orgânicos 

 

Este questionário tem como objetivo traçar as principais características e sobre o consumo de 

orgânicos dos clientes do hortifrúti, além de coletar opiniões sobre a inserção de produtos 

regionais no próprio hortifrúti.  

 

  

   

  

   

 

1) Sexo: 

 a. Feminino 

 b. Masculino 

2) Faixa etária 

 a. Até 25 anos 

 b. De 26 a 40 anos 

 c. De 41 a 60 anos 

 c. Mais de 61 anos 

3) Faixa salarial: 

 a. Até R$ 1.500,00 

 b. De R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00 

 c. De R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 

 d. Mais de R$ 5.000,00 

4) Você compra produtos orgânicos com qual frequência? 

 a. Nunca 

 b. 1 vez por mês 

 c. 2 vezes por mês 

 d. Toda semana 

5) Duas principais dificuldades encontradas para consumir orgânicos? 

 a. Preço 

 b. Variedade 

 c. Local de compra 

 d. Oferta 

6) Conhece a Agricultura Familiar de Cantagalo? 

 a. Não conheço 
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 b. Já ouvi falar 

 c. Já comprei produtos de lá na feira 

7) Teria interesse em experimentar ou comprar novamente os produtos de Cantagalo? 

 a. Sim 

 b. Não 

8) Qual a principal dificuldade em comprar produtos da agricultura de Cantagalo? 

 a. Preço 

 b. Variedade 

 c. Local de venda 

 d. Não conheço os produtos da agricultura de Cantagalo 


