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RESUMO 

 
 
 
Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise integrada da sustentabilidade do 
Perímetro Irrigado Baixo Acaraú (PIBAU), localizado na Bacia do Acaraú a norte do Estado 
do Ceará, possibilitando o desenvolvimento de um índice de sustentabilidade agro-ambiental. 
Para isso, aplicou-se uma amostragem exploratória, adotando um modelo de amostragem não 
probabilístico, obtendo uma população amostral de 22 produtores agrícolas beneficiados pelo 
respectivo projeto de irrigação e aplicando-se questionários do tipo “cross-over”. Nos lotes 
selecionados para a aplicação dos questionários, foi realizada uma avaliação dos sistemas de 
irrigação. Os fatores determinantes da sustentabilidade do Perímetro, bem como o índice de 
sustentabilidade foram identificados pelo emprego da técnica de Análise Fatorial/Análise da 
Componente Principal (AF/ACP). A pesquisa identificou que mais da metade dos produtores 
agrícolas apresentam baixo nível educacional (64%) e que 77% dos irrigantes não tinham 
experiência com a prática da agricultura irrigada antes de ser proprietário de um lote no 
Perímetro. Apenas 18% dos sistemas de irrigação localizada do Perímetro apresentam 
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) classificado como excelente e 28% 
apresentam CUD classificado como ruim. Pelo teste de sensibilidade, efetuado utilizando-se o 
modelo da AF/ACP, identificou-se que, das 27 variáveis que compunham a matriz inicial, 
apenas 12 delas apresentaram alguma significância na explicação da variância total dos dados. 
O emprego do modelo promoveu a redução de 12 características dos fatores que influenciam a 
sustentabilidade do Perímetro para cinco componentes, que explicam 79,14% da variância 
total. Os pesos atribuídos a cada fator indicaram que a sustentabilidade do Perímetro Baixo 
Acaraú está, principalmente, relacionada à falta de conhecimento e do uso de técnicas corretas 
de produção agrícola. Os índices de sustentabilidade obtidos para cada unidade produtiva 
variaram no intervalo de 0,283 a 0,916. A média global de sustentabilidade dos lotes foi de 
0,538 representando uma condição de sustentabilidade comprometida. Apenas 9,0% das 
unidades produtivas estudadas encontram-se numa situação de sustentabilidade equilibrada. 
Outros 18,2% dos produtores ainda são considerados sustentáveis, mas em condição de 
ameaça, que pode advir de qualquer um dos fatores contabilizados no índice. Quase metade 
dos colonos (45,5%) pesquisados registrou uma sustentabilidade que já se apresenta de 
alguma forma comprometida e os demais (27,3%) estão em condições de insustentabilidade. 
A unidade produtiva em estudo não apresenta solos com problema de salinização, porém com 
exceção da camada inferior (0,90 a 1,20 m), para as demais camadas estudadas (0 a 0,30, 0,30 
a 0,60 e 0,60 a 0,90 m) a adição de sais ao solo pelo manejo inadequado da irrigação foi 
altamente significativa. Apesar do solo não apresentar risco de salinização e o sistema de 
irrigação funcionar com uma uniformidade de distribuirão classificado como bom, a unidade 
em estudo apresenta índice de sustentabilidade de 0,371, devido o índice ser formado por um 
conjunto de variáveis. 
 
Palavras chave: irrigação localizada, impacto ambiental, análise da componente principal. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
 
The aimed of this work was an integrated sustainability analysis of the Irrigated Perimeter of 
Baixo Acaraú (PIBAU) sited in Acaraú basin, Ceará, Brazil. The analysis was labeled by an 
agro ecological sustainability index (ASI). The approach was based on 22 cross-over form 
applied to small producers that live in the PIBAU. In the irrigated areas selected to perform 
the interviews, it was developed the irrigation system evaluation. Factory Analysis/Principal 
Components Analysis (FA/PCA) was employed to select the factors sustainability indicators 
of the irrigated perimeter as well as to define the agro ecological sustainability index. Results 
showed that 64% of the producers had a power education and 77% of them had no experience 
with irrigation agriculture before. Also, it was identified that only 18% of irrigation systems 
presented an excellent CUD, while 28% of them were classified with a bad performance. 
According to the sensitive test effectuated by FA/PCA, only 12 of 27 variables that composed 
the initial matrix were significant to explain the total variance of data set. The 12 variables 
selected by the model were grouped in five factors explaining 79.14% of the total variance. 
The factors loading indicated that the PIBAU sustainability is, principally, related to the lack 
of acknowledgment as well as the used of suitable management of agricultural practices. The 
sustainability index of each productive units ranges from 0.283 to 0.916 and the average was 
0.538. Only 9.0% of the pooled productivity were classified as sustainable, while 18.2%  of 
them presented a kind of sustainability. Almost the half of producers (45.5%) showed a 
threatened sustainability and the others (27.3%) were in unsustainable condition. Also, it was 
identified that some units with a good irrigation system performance, without of salinization 
risk presented a low sustainability index (0.371). This is explained by the fact the index 
express an integration of different variables. Even though, no risk of salinization was 
identified, this work registered an addition high of significance of salt in the irrigated area 
when compared to undisturbed one.  
 
Key words: irrigation sprinkle, environmental impact, principal component analysis. 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

A crise ambiental no setor agropecuário, no início deste novo milênio, é profunda 

e multifacetada. Problemas como: concentração da posse da terra e da renda, êxodo rural, 

desemprego, erosão e perda da fertilidade dos solos, contaminação dos alimentos, do solo, da 

água, dos animais e do homem, a destruição florestal, a dilapidação do patrimônio genético e 

da biodiversidade, bem como o esgotamento dos recursos naturais e a deterioração dos 

ecossistemas fazem parte do nosso cotidiano (HIRATA, 2007). 

Pode-se dizer que a maior parte dos impactos agro-ambientais que conhecemos, 

atualmente, está relacionada com a Agricultura Moderna que foi implantada com a Revolução 

Verde, baseando-se num padrão tecnológico de utilização de insumos químicos, vasta 

maquinaria e sementes melhoradas. A procura de lucros imediatos, utilizando os recursos 

naturais sem o conhecimento prévio da capacidade de suporte, gerou grande 

insustentabilidade na agricultura. 

A irrigação como forma de fornecimento de água para as plantas traz, em si, um 

outro conjunto de dificuldades (mudanças na taxa de evapotranspiração da região, salinidade, 

poluição dos mananciais, desertificação, etc). Porém, está ficando cada vez mais claro que a 

salinidade e a crescente concentração de substâncias nocivas na água são o calcanhar-de-

aquiles da revolução da irrigação, ameaçando enormes áreas de terras antes produtivas 

(VILLIERS, 2002). Em adição aos riscos oferecidos pela irrigação agrega-se o uso 

indiscriminado dos pesticidas e fertilizantes químicos usados em larga escala pela chamada 

agricultura moderna. 

O problema é simples de apontar, mas difícil de resolver. Torna-se necessário a 

adoção de um manejo correto da irrigação, de forma a se evitar salinização, encharcamento 

esgotamento do solo, poluição da água, bem como a contaminação do homem, entre outros 

problemas. Se não for dada a devida atenção a esses riscos, os mesmos poderão levar à 

exaustão dos recursos solo e água. 

O modelo adotado na agricultura irrigada no Nordeste do Brasil e em especial no 

Estado do Ceará, não difere do modelo apresentado acima, encontrando-se sérios problemas 

de salinização do solo, contaminação das águas e o emprego, em níveis elevados, de produtos 

agroquímicos. Outro agravante é a ausência quase que total do uso de práticas de conservação 

do solo. 
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Diante desse quadro, faz-se necessária uma avaliação do sistema de produção da 

agricultura irrigada que está presente nos dias atuais, de forma a dar subsídios para obtenção 

do desenvolvimento sustentável. 

Para que as gerações futuras tenham acesso aos recursos que dão base à atividade 

agrícola, é preciso que se adote uma visão de desenvolvimento sustentável onde a capacidade 

de suporte dos recursos seja avaliada. Sustentabilidade que, neste caso, não implica 

necessariamente na criação de práticas comuns a toda agricultura desenvolvida no mundo, 

mas sim, que sejam avaliadas as limitações e aptidões dos recursos naturais de cada região. 

Portanto fazem-se necessários que sejam considerados, principalmente, as variáveis referentes 

a ganhos de produtividade dos recursos naturais, à produção de alimentos sadios, à capacidade 

de sustentação econômica do produtor e ao impacto positivo nas relações sociais que se 

desenvolvam em torno da atividade (EHLERS, 1996). 

A criação destes novos conceitos implica na necessidade de definição de 

indicadores e índices que possam caracterizar os modelos de desenvolvimento reais como 

sustentáveis ou não (MELO, 1999). Segundo Masera et al. (1999), um dos maiores desafios 

na discussão sobre desenvolvimento sustentável é a elaboração de metodologias e de índices, 

que permitam avaliar a sustentabilidade de diferentes projetos, tecnologias ou 

agroecossistemas em situações concretas. Este desafio tem como uma das suas causas a 

necessidade de questionamento das formas convencionais de avaliar esses projetos, 

tecnologias e sistemas de manejo dos recursos naturais. 

O presente estudo se propõe à realização de uma análise integrada dos fatores de 

sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, localizado na parte baixa das 

bacias do Acaraú e Litorânea na região Norte do Estado, por meio da construção de um Índice 

de Sustentabilidade (IS). Pelo reconhecimento das características sociais, econômicas, 

ambientais, técnicas de manejo e dos agroecossistemas presentes, sob a ótica dos principais 

atores envolvidos, os irrigantes, pretende-se identificar o perfil das unidades produtivas (lotes) 

classificando-as como sustentáveis ou não. 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1.  A agricultura irrigada e o meio ambiente 

 

Em meados do século XX, muito se discutia que o mundo ficaria sem alimentos 

em poucas décadas. Em substituição à fome, dominando o mundo, surgiu a Revolução Verde 

apoiada em dois pilares, agrotóxicos/fertilizantes e a irrigação, que juntos contribuíam para o 

aumento da produtividade agrícola. Assim foi iniciada a expansão da agricultura irrigada em 

uma escala surpreendente (ANDRADE; D’ALMEIDA, 2006). 

A área irrigada no mundo passou de 8 milhões de hectares em 1880 para 48 

milhões em 1900, 94 milhões de hectares em 1950, 198 milhões de hectares em 1970 e cerca 

de 220 milhões de hectares em 1990. Atualmente, a estimativa mundial de produção indica 

que nos 260 milhões de hectares irrigados, que correspondem a 17% da área plantada, produz-

se cerca de 40% da safra (VILLIERS, 2002). No Brasil, estimativas indicam valores de quase 

3,2 milhões de hectares, correspondendo a 5% da área cultivada, 16% da produção total e 

35% do valor econômico da produção (BERNARDO et al., 2005). 

Embora os benefícios da irrigação sejam incontestáveis, é sabido que os projetos 

de irrigação podem causar impactos adversos ao meio ambiente, à qualidade do solo e da 

água, entre outros. Entre os impactos negativos, pode-se citar a modificação do meio 

ambiente, o consumo exagerado dos recursos hídricos da região, a contaminação dos recursos 

hídricos, a salinização e a degradação do solo (BRASIL, 1997). No entanto, é preciso ter em 

mente a importância da agricultura irrigada, que apresenta muitas vantagens, destacando-se a 

maior produção (mais de um plantio por ano), produtividade (melhores condições de 

desenvolvimento da cultura) e geração de empregos permanentes com os menores níveis de 

investimento comparativamente a outros setores da economia. 

O crescimento sustentável da irrigação necessita de um programa muito bem 

planejado e elaborado de pesquisa e desenvolvimento para o seu estabelecimento e 

consolidação. Assim, o futuro da irrigação envolve produtividade e rentabilidade com a 

eficiência no uso da água, do solo, da energia, dos insumos e respeito à natureza. De forma 

geral, a busca desses objetivos tem sido importante, mas limitado, pois após a implantação 

dos projetos tem sido negligenciando o manejo da irrigação. Mesmo considerando a melhoria 

dos sistemas de irrigação, com a maior eficiência de distribuição da água nas diversas 

situações, a falta de um programa de manejo pode levar tudo a perder, seja pela aplicação de 
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água em excesso, seja pela falta, antes ou depois do momento adequado para cada fase 

dacultura e situações vigentes (MAROUELLI et al., 1993, SILVA; MAROUELLI, 1996; 

BERNARDO et al., 2006). 

 

2.1.1. A agricultura irrigada e o recurso solo 

O solo é um recurso finito e pouco renovável. Sua utilização deve proporcionar o 

menor impacto possível, por meio de práticas sustentáveis para seu uso e manejo (D’ 

ALMEIDA, 2002). No Brasil, grande parte da agricultura praticada é convencional, com 

graves conseqüências sobre a manutenção da fertilidade do solo, a produtividade das lavouras 

e impactos sobre os recursos hídricos (CORDEIRO, 1999). 

Para Pizarro (1978) e Ayers e Westcot (1991), a água de irrigação é o principal 

causador da salinização do solo tanto pelo transporte como pelo acúmulo de sais. Segundo 

Andrade e D’Almeida (2006) a salinização dos solos não está ligada somente à qualidade da 

água para irrigação, depende, também, das características físico-químicas do solo em seu 

estado natural e das técnicas de manejo aplicadas. Nas áreas irrigadas, onde as técnicas de 

manejo não visam a aplicação suficiente de água, a conservação da capacidade produtiva dos 

solos, o uso eficiente dos sistemas de drenagem e a aplicação adequada dos fertilizantes, 

poderá resultar na salinidade do solo. Segundo os mesmos autores, apesar da irrigação em 

zonas áridas e semi-áridas poder resultar em mudanças socioeconômicas no meio rural e em 

uma maior produção de alimento, a mesma também, poderá gerar impactos como: adição de 

sais ao solo e às águas, lixiviação de elementos tóxicos e promover a salinização do solo. 

Primavesi (1980) cita que as razões principais da salinização dos solos são: a irrigação mal 

conduzida, a retirada ou substituição da vegetação nativa, a inexistência ou manutenção 

deficiente do sistema de drenagem e o manejo inadequado do solo e da água. 

Ayers e Westcot (1991) recomendam que estes sais sejam lixiviados dessa região 

quando alcançam concentrações prejudiciais, pois começam a reduzir os rendimentos do 

vegetal, Tabela 1. Tal procedimento é, entretanto, de difícil aplicação no cristalino do 

Nordeste, onde os solos, na maioria das vezes, são muito rasos, o que dificulta a remoção de 

sais do perfil do solo. 

O impacto da salinização é medido em termos de redução percentual da 

produtividade potencial, em função do aumento da condutividade elétrica do extrato de 

saturação do solo (GONDIM, 2000). 
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Tabela 1 – Classes de solos salinos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das 

plantas 

Categoria do solo CEes (dS m-1 a 25 oC) Grau de influência 

Não salino 0 – 2 Efeito praticamente imperceptível 

Ligeiramente salino 2 – 4 
Rendimento das plantas muito 

sensíveis poderá ser afetado 

Medianamente salino 4 – 8 
Rendimentos de varias plantas é 

afetado 

Fortemente salino 8 – 16 
Somente plantas tolerantes produzem 

satisfatoriamente 

Muito fortemente salino >16 
Poucas plantas tolerantes se 

desenvolvem 

Fonte: Adaptado de Richards (1954) 

 

Meireles et al. (2003), avaliando o impacto da fertirrigação em cambissolos na 

chapada do Apodi, Ceará, verificou que o manejo da irrigação adotado na área, durante um 

período de dois anos e meio, resultou em um aumento na CEes de 10 vezes em relação à 

salinidade do solo sob mata nativa. 

No Nordeste brasileiro, em torno de 30% das áreas irrigadas dos projetos públicos 

estão comprometidas com problemas de salinização (BERNARDO et al., 2005). 

O manejo adequado da salinidade é de fundamental importância para o sucesso da 

agricultura irrigada. Para que isso aconteça, são necessárias práticas indispensáveis, tais como 

a aplicação de lâminas de água excedentes para lixiviação de sais no solo, a utilização de 

culturas tolerantes à salinidade e a construção de sistemas de drenagem artificial (SANTOS, 

2000). 

 

2.1.2. A irrigação e a demanda hídrica 

No universo, a água é o recurso mais importante em todos os aspectos da vida; em 

excesso, ela causa inundações e calamidades ambientais e sua escassez provoca fome e 

miséria. O manejo adequado da água pode conduzir a excelentes resultados na produção de 

alimentos, porém seu mau uso provoca degeneração do meio físico natural (PAZ et al., 2000). 

O setor agrícola é o maior consumidor de água. Em nível mundial, a agricultura 

consome em torno de 69% de toda a água derivada das fontes (rios, lagos e aqüíferos 

subterrâneos) e os outros 31% são consumidos pelas indústrias e uso doméstico 
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(CHRISTOFIDIS, 1997). Sendo este, portanto, elemento essencial ao desenvolvimento 

agrícola, sem o controle e a administração adequados e confiáveis, não será possível uma 

agricultura sustentável. No Brasil, estimativas indicam que esse percentual é da ordem de 

61% (POZZEBON et al., 2003).  

A expansão da agricultura irrigada nas regiões secas promoveu a substituição de 

baixas taxas de evapotranspiração por altas taxas, resultando em um consumo de elevadas 

quantidades de água em aproximadamente 110 milhões de hectares (WICHELNS et al., 

2002). Enquanto que para se produzir um quilograma de grãos em regiões úmidas é requerido 

menos de 0,5 m3 de água, nas regiões áridas esse volume varia de 1,5 a 2,5 m3. Andrade e 

D’Almeida (2006) citam que o alto consumo de água na irrigação tem transformado rios 

perenes em intermitentes ou impedindo que tenham água até na sua foz. Um exemplo 

marcante desse fato é o caso dos Rios Amu Darya & Syr Darva que compõem a Bacia do Mar 

de Aral (VILLIERS, 2002). Smedema e Shiati (2002) comentam que vários rios tiveram seus 

cursos alterados devido à irrigação, entre os quais encontram-se os rios: Colorado e Grande, 

nos Estados Unidos, Amarelo, na China, Eufrates e Tigre, no Iraque. Com isso, passa a existir 

o comprometimento dos sistemas ecológicos e da disponibilidade hídrica durante o período de 

vazão mínima. A irrigação, quando não corretamente manejada, traz sérias conseqüências 

como: redução na produtividade e na qualidade dos produtos (irrigação em déficit), 

diminuição da disponibilidade hídrica e contaminação das águas superficiais e subterrâneas 

(irrigação em excesso). 

 

2.1.3. Irrigação: uniformidade de distribuição e eficiência de aplicação 

A utilização de sistemas de irrigação mais eficientes é uma busca constante na 

agricultura irrigada, pois existe tendência de aumento no custo da energia e de redução da 

disponibilidade hídrica dos mananciais (BARRETO FILHO et al., 2000). Dentre os sistemas 

pressurizados, a irrigação localizada é a que propicia a maior eficiência de irrigação, uma vez 

que as perdas na aplicação de água são relativamente pequenas, considerando-se que, quando 

bem projetada e manejada, a área máxima molhada não deve ser superior a 55% da área de 

projeção da sombra da planta, com área mínima molhada de 20% nas regiões úmidas e de 

30% nas regiões de clima semi-árido (AZEVEDO, 1986). A irrigação por microaspersão e por 

gotejamento constituem os principais sistemas de irrigação localizada. 

Visando maximizar a eficiência do sistema de irrigação instalado em campo, 

Keller e Bliesner (1990) comentam que é aconselhável, após a instalação de um sistema de 

irrigação, proceder-se a testes de campo, com o objetivo de se verificar a adequação da 



 20 

irrigação recomendada e, quando necessário, efetuar-se ajustes na operação e, principalmente, 

no manejo. 

Para Bernardo et al. (2006), a eficiência de aplicação é a estimativa da 

percentagem do total de água aplicada na irrigação considerada útil às plantas. Em geral, a 

baixa eficiência nos projetos de irrigação está relacionada à desuniformidade de distribuição 

da água. Segundo Frizzone (1992), a eficiência de aplicação incorpora a eficiência de 

distribuição e a eficiência em potencial de aplicação, dando idéia das perdas de água por 

percolação e por evaporação. Dentre os sistemas de irrigação, a localizada apresenta maiores 

valores de eficiência de aplicação, da ordem de 80 a 90%, bem superiores às faixas de 60 a 

80%, e de 50 a 70%, dos sistemas por aspersão e superfície, respectivamente (KELLER; 

BLIESNER ,1990). 

A uniformidade da irrigação tem efeito no rendimento das culturas e é 

considerado um dos fatores mais importantes no dimensionamento e na operação de sistemas 

de irrigação (BARRETO FILHO et al., 2000). Reduzidos valores de uniformidade 

determinam, em geral, maior consumo de água e energia, maior perda de nutrientes e, ao 

mesmo tempo, podem proporcionar plantas com déficits hídricos, em significativa proporção 

da área irrigada (SCALOPPI; DIAS, 1996). Segundo Boman (1989), a uniformidade é um 

indicador da igualdade (ou desigualdade) das taxas de aplicação dentro do diâmetro padrão de 

um emissor. Uniformidade alta é importante para irrigação em terras arenosas, onde a 

redistribuição lateral da água é limitada. Excessos de aplicação de água nesses solos resultam 

freqüentemente em lâmina percolada e lixiviação de nutrientes além da zona radicular. 

O manejo racional da irrigação consiste na aplicação da quantidade necessária de 

água às plantas no momento correto, isso só é possível com a utilização de algum método de 

determinação da unidade do solo. Por não adotar um método de controle da irrigação, o 

produtor usualmente irriga em excesso, temendo que a cultura sofra um estresse hídrico, o que 

pode comprometer a produção (FAVETTA; BOTREL, 2001; CARVALHO et al., 2006, 

LOPES et al., 2007). 

Independente do sistema de irrigação utilizado, para alcançar uma eficiência de 

aplicação satisfatória, é necessário determinar, da forma mais exata possível, o momento 

adequado para irrigar (quando) e a quantidade de água necessária (quanto) para maximizar a 

produtividade da cultura. Desse modo, as perdas por percolação abaixo da zona radicular são 

reduzidas e a eficiência de aplicação maximizada (MIRANDA et al., 2006). O quanto de água 

aplicar pode ser definido com base na capacidade de armazenamento do solo e na taxa 

evapotranspiração da cultura, que pode ser estimada com base na evaporação medida no 
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tanque classe “A”, que é o método padrão e o mais simples para ser utilizado pelo produtor, 

ou mediante a utilização de equações empíricas, tais como Hargreaves, Penman & Monteith, 

Benavides & López (EMBRAPA, 2007). Já em relação ao quando irrigar, onde a irrigação 

deverá ser realizada antes que a deficiência de água no solo seja capaz de causar decréscimo 

nas atividades fisiológicas das plantas e, conseqüentemente, afetar seu desenvolvimento e 

produtividade, é, sem dúvida, um dos pontos mais importante no manejo da irrigação. 

A baixa uniformidade de distribuição de água dos sistemas de irrigação pode ser 

atribuída às mais diferentes causas. Segundo Barreto Filho et al. (2000), a uniformidade da 

irrigação tem efeito no rendimento das culturas. Bralts e Kesner (1983) comentam que a baixa 

uniformidade de distribuição de água pode ser decorrente do dimensionamento hidráulico – 

pressão de operação dos emissores, falta de reguladores de pressão ou desajuste desses 

reguladores, elevada perda de carga, elevado desnível geométrico ou baixa uniformidade dos 

emissores – decorrente do alto coeficiente de variação de fabricação e/ou da obstrução dos 

emissores. 

Para Conceição (2004), a eficiência de aplicação nos sistemas localizados resulta 

dos seguintes fatores: a uniformidade das vazões, a evaporação; a deriva da água durante a 

aplicação e a percolação abaixo da região radicular da cultura. A freqüência de irrigação pode, 

também, afetar a eficiência de aplicação devido às perdas por evaporação, sendo que, quanto 

menor for o turno de rega, maior será o percentual a ser perdido por evaporação do solo. 

 

2.2.  Sustentabilidade 

 

2.2.1. Histórico 

Alguns autores localizam a origem do conceito da sustentabilidade na Europa e 

Estados Unidos. A Alemanha, em princípios do século XIX, implementava estratégias de 

preservação ambiental em função dos problemas oriundos da exploração de bosques 

madeireiros. Na Grã-Bretanha, desde o século XVIII se observa a preocupação com as 

conseqüências ambientais advindas do crescimento econômico capitalista: a reserva florestal 

mais antiga que se conhece está na ilha de Tobago, no Caribe, criada por decisão do 

Parlamento Britânico em 1764, para proteger as plantações de açúcar e garantir as chuvas 

nesta ilha com a denominação de reserva de bosques para chuva. Nos Estados Unidos, o 

filósofo Henry D. Thoreau, em meados do século XIX também se empenhou pela 

administração sustentável de bosques e ficou conhecido por sua radical defesa da natureza. 
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Estes exemplos apontados por Castro (1994) mostram uma tradição ambientalista em suas 

mais distintas variantes desenvolvidas desde muito tempo nos países centrais do sistema 

capitalista mundial. 

Mais recentemente no século XX, os países desenvolvidos retomaram estas 

preocupações em função da deteriorização do meio ambiente verificado em seus territórios. A 

partir da Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano em 1972, os organismos e 

instituições financeiras internacionais passaram a associar o fluxo de capital para o 

desenvolvimento às exigências ambientais, reconhecendo que ambiente e desenvolvimento 

são faces da mesma moeda. Particularmente no caso brasileiro, estas questões são bem 

demonstradas por Dean (1996) no seu livro “A ferro e fogo” sobre a história e a devastação da 

nossa mata atlântica (MARTINS, 2001). 

Esta postura se amplia com a preocupação crescente dos países desenvolvidos 

pela instabilidade do planeta e as mudanças globais. Entretanto, seus esforços em tomar 

medidas contra possíveis catástrofes apresentam o risco de deixar na obscuridade as causas 

estruturais derivadas do estilo de desenvolvimento predominante que são a origem da atual 

situação ambiental do planeta (GLIGO, 1991). 

Contudo, assume-se que a preocupação com o ambiente iniciou-se com o livro de 

Rachel Carson, publicado em 1962, o qual presidiu o rito de passagem de uma nova era na 

história humana: o da preocupação com os rumos do desenvolvimento próprio da sociedade 

industrial. O livro “Primavera Silenciosa” relata os efeitos da má utilização dos pesticidas e 

inseticidas químico-sintéticos, alertando sobre as conseqüências danosas de inúmeras ações 

humanas sobre o ambiente. A maior contribuição de “Primavera Silenciosa” foi a 

conscientização pública de que a natureza é vulnerável à intervenção humana. Atualmente 

Lovelock (2006) em seu livro “A cura para um planeta doente” aborda a preocupação com a 

instabilidade do planeta. 

 

2.2.2. Desenvolvimento sustentável 

O ponto de partida da história recente do Desenvolvimento Sustentável pode ser 

localizado em princípios dos anos 70 por meio do informe sobre os limites do crescimento 

elaborado pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), sob a direção do Professor 

Dennis Meadows, cujas principais conclusões foram (MEADOWS, 1993): 

Se as atuais tendências de crescimento da população mundial, industrialização, 

contaminação, produção de alimentos e exploração dos recursos continuarem sem 

modificações, os limites do crescimento em nosso planeta serão alcançados em 
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algum momento dentro dos próximos cem anos. O resultado mais provável será uma 

redução súbita e incontrolável tanto da população como da capacidade industrial.  

É possível alterar estas tendências de crescimento e definir as condições de 

estabilidade econômica e ecológica capazes de serem sustentadas no futuro. O 

estado de equilíbrio global pode se previsto de tal forma que as necessidades 

materiais básicas de cada pessoa sobre a terra sejam satisfeitas e que cada pessoa 

tenha igualdade de oportunidades para realizar seu potencial humano individual. 

Se a população do mundo decidir encaminhar neste segundo sentido e não no 

primeiro, quanto antes inicie esforços para alcançá-lo, maiores serão suas 

possibilidades de sucesso. 

 

As conclusões supracitadas do informe sobre os limites do crescimento 

constituíam um desafio de como conseguir uma sociedade materialmente suficiente, 

socialmente eqüitativa e ecologicamente perdurável. 

Em 1971 no Seminário de Founex, que serviu de preparação para a Conferência 

de Estocolmo se evidenciou que: 

Não deve haver uma contradição absoluta entre desenvolvimento e meio ambiente; 

Este é um tema de preocupação tanto dos ricos como dos pobres e a degradação 

ambiental está relacionada com os problemas sociais. 

 

Neste mesmo período, em 1972, ocorreu a Primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre Ambiente Humano (Conferência de Estocolmo), que vislumbrou a necessidade 

da implementação de estratégias ambientalmente adequadas para promover um 

desenvolvimento sócio-econômico eqüitativo denominado ecodesenvolvimento (MARTINS, 

2001). Expressão que posteriormente foi batizada pelos anglo-saxões como desenvolvimento 

sustentável (SACHS, 1994). É importante destacar que a ênfase deste evento estava colocada 

nos aspectos técnico da contaminação provocada pela industrialização, crescimento 

populacional e urbanização, problemas do chamado primeiro mundo (GUIMARÃES, 1993). 

Em decorrência desses acontecimentos, surgiu uma nova perspectiva com o 

Informe Brundtland, sob o título “Nosso Futuro Comum” elaborado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), constituída por 21 países e presidida 

pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Este informe que foi elaborado 

de 1983 a 1987, apresentou aspectos da degradação ambiental abordando causas e efeitos e 

propondo políticas internacionais quanto aos aspectos econômicos, sociais, políticos e 

ambientais, com o objetivo de buscar crescimento econômico de maneira compatível com a 

preservação da natureza (KOWARICH, 1995). 
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Em 1980, ocorreu outro importante evento: Estratégia da Conservação Mundial, 

apresentado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), que 

preconizava um Desenvolvimento Sustentável via a conservação dos recursos vivos. O 

documento resultante do evento recebeu apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), que popularizou o conceito de Desenvolvimento Sustentável com base 

nos seguintes princípios (BARONI, 1992): 

� Ajuda para os pobres, posto que não disponha de outra opção que não seja a destruição 

do meio ambiente; 

� Desenvolvimento auto-sustentado dentro dos limites dos recursos naturais; 

� Desenvolvimento com custo real utilizando critérios econômicos não convencionais; 

� Necessidade de iniciativas centralizadas nas pessoas. 

Em 1986 a Conferência de Otawa, promovida pelo PNUMA, UICN e NWF (World 

Fund for Nature), estabeleceu os princípios básicos do Desenvolvimento Sustentável: 

� Integração entre conservação e desenvolvimento; 

� Satisfação das necessidades básicas humanas; 

� Alcance da eqüidade e justiça social; 

� Provimento da autodeterminação social e diversidade cultural; 

� Manutenção da integração ecológica. 

Posteriormente, a Comissão Mundial de Meio Ambiente (WCED) definiu 

Desenvolvimento Sustentável como: o desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes sem comprometer as possibilidades das futuras gerações satisfazer suas próprias 

necessidades. Suas premissas passaram a ser os seguintes (MARTINS 2001): 

� Crescimento renovável; 

� Mudanças na qualidade do crescimento; 

� Satisfação das necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e 

saneamento básico; 

� Garantia de um nível sustentável de população; 

� Conservação e proteção da base dos recursos naturais; 

� Reorientação da tecnologia e gestão de risco; 

� Reorientação das relações econômicas. 

Esse conceito passou a ser adotado pelos organismos e entidades. Na medida em 

que a temática sobre o Desenvolvimento Sustentável passou a ser discutida de forma mais 

ampla na sociedade (cientistas, técnicos, políticos, empresários, ONGs, etc), foram surgindo 

outras interpretações com relação a seu significado segundo as expectativas e interesses dos 
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diversos atores sociais, o que provocou a reflexão sobre as distintas dimensões presentes no 

desenvolvimento: econômica, social, ambiental, cultural, política, científica, tecnológica, 

jurídica, etc (MARTINS, 2001). Um exemplo bastante contundente disso é citado por 

Cerqueira (1995): “Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que mantém a mais 

alta taxa de crescimento econômico possível sem aumentar a inflação”. 

Esses acontecimentos resultaram na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (ECO-92), no Rio de Janeiro, onde finalmente se 

coloca de manifesto que pobreza e deterioração ambiental estão intimamente relacionados, 

assim como se identificam os países desenvolvidos como os principais causadores destes 

problemas (MARTINS, 2001). Quanto ao Desenvolvimento Sustentável, a ECO-92 reafirmou 

a necessidade de mudanças nos padrões de produção e consumo, particularmente nos países 

industrializados (GUIMARÃES, 1993). 

Do ponto de vista agrícola, o documento “Diretrizes de Política Agrária e 

Desenvolvimento Sustentável para o Brasil”, apresentado em 1994 pela FAO/INCRA, 

enfatiza a dimensão social da sustentabilidade ao propor que, a sociedade brasileira deveria 

optar pelo fortalecimento e expansão da agricultura familiar através de um programa de 

políticas públicas como forma de reduzir os problemas sociais, englobando políticas agrícolas, 

industriais e agrárias de curto, médio e longo prazos, para assim alcançar o desenvolvimento 

sustentável (FAO/INCRA, 1994). 

A sustentabilidade pode ser uma simples questão de adequação tecnológica, ou 

então algo bastante complexo, como pode ser a construção de uma nova ordem social mais 

justa no âmbito planetário (MOREIRA, 1994).  

 

2.2.3. Agricultura e sustentabilidade 

O crescente interesse pela sustentabilidade do meio-ambiente ampliou o debate 

sobre os possíveis futuros da produção agrícola e, ao mesmo tempo, fez surgir um grande 

número de definições e de publicações sobre a expressão agricultura sustentável como: 

“Agricultura Sustentável, origens e perspectivas de um novo paradigma” (EHLERS, 1996), 

“Estimação de um Índice de Agricultura Sustentável: o caso da área irrigada do vale do 

Submédio São Francisco” (MELO, 1999), “agricultura, ambiente e sustentabilidade: seus 

limites para a América Latina” (MARTINS, 2001) e “Índice de Sustentabilidade Ambiental 

para os Perímetros Irrigados Ayres de Souza e Araras” (CARNEIRO NETO, 2005). 

O debate em torno deste conceito ocorre simplificadamente, por meio de dois 

grupos principais: de um lado as tendências mais conservadoras ligadas às empresas 
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produtoras de fertilizantes e agrotóxicos, para as quais o conceito de agricultura sustentável 

seria igual ao do padrão convencional, feitos alguns ajustes nas técnicas, semelhante a um 

pacote de técnicas bem definidas, que podem ser julgadas como mais ou menos sustentáveis, 

sendo, portanto, um objetivo de curto prazo. Do lado oposto, temos as tendências mais 

radicais ligadas, em grande parte, às organizações não-governamentais, para as quais o 

conceito de agricultura sustentável seria uma possibilidade para a eliminação total dos 

agroquímicos e a mudança do padrão social, econômico e ambiental em todo sistema 

agroalimentar. Nesse sentido, consistiria num objetivo de longo prazo (EHLERS, 1996). 

Ao se aprofundar o debate sobre o conceito de agricultura sustentável, depara-se 

com um grande conflito de ordem terminologia. Há várias definições que se contrapõem ao 

modelo convencional. Entre as mais aceitas internacionalmente estão às propostas pela 

Organização das Nações Unidas (FAO) e a do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados 

Unidos (NRC): “Agricultura sustentável é o manejo e a conservação da base de recursos 

naturais e a orientação da mudança tecnológica e institucional, de maneira a assegurar a 

obtenção e a satisfação contínua das necessidades humanas para as gerações presentes e 

futuras”. Tal desenvolvimento sustentável (na agricultura, na exploração florestal, na pesca) 

resulta na conservação do solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de 

não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente 

aceitável (FAO, 1992, citado por VEIGA, 1994). 

Feitas estas ponderações, percebe-se que agricultura sustentável é muito mais um 

qualificativo, colocando-se como um objetivo a ser alcançado. Guivant (1995) colocou a 

necessidade de superação das definições conceituais para concentrar as análises nas 

possibilidades de implementação de tal agricultura. Nesse sentido, utiliza-se a abordagem da 

autora supra citada, que considerou como relevantes dois tipos de agricultura sustentável: 

Agricultura Orgânica: esta tem por base gerar um sistema de produção agrícola 

sustentável e integrado ao meio, do ponto de vista ambiental e sócio-econômico. Do 

ponto de vista do consumidor, esta se delimita em nível do processo de produção 

por seu enfoque na sustentabilidade, padrões de procedimentos e certificação. Trata-

se de uma agricultura visando um nicho de mercado, tendo uma perspectiva 

comercial. 

Agricultura de Insumos Reduzidos: trata-se de um tipo de agricultura, cuja 

prioridade é a questão econômica, tendo como objetivo básico à redução dos custos 

de produção. Este é alcançado através de uma redução parcial dos insumos 

modernos. Esta alternativa implica que, para o agricultor manter-se competitivo no 

mercado, pode utilizar insumos químicos. 
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Para muitos estudiosos a agricultura orgânica seria o objetivo final de um 

processo de transformações que levaria à sustentabilidade, no qual a agricultura de insumos 

reduzidos seria uma etapa intermediária. Outros consideram a agricultura orgânica uma opção 

limitada, que trabalha com núcleos de produtores rurais, visando um nicho de mercado. Nesse 

sentido, a sua difusão em escalas maiores em nível agrícola mundial, estaria restrita, o que 

não ocorreria com a de insumos reduzidos. Embora essas discussões alimentem o debate em 

torno da sustentabilidade da agricultura, não existem dados consolidados para se elaborar 

análises mais sólidas sobre essas experiências (GUIVANT, 1995). 

 

2.2.4. Indicadores de sustentabilidade agrícola 

A utilização de indicadores para diagnosticar e acompanhar a realidade de um 

lugar, em seus vários aspectos, tem sido bastante empregado nos últimos anos. O indicador é 

uma ferramenta que permite a obtenção de informações sobre uma dada realidade 

(MARZALL, 1999). Tem como principal característica a de poder sintetizar um conjunto 

complexo de informações, retendo apenas o significado essencial dos aspectos analisados 

(HATCHUEL; POQUET, 1992; BOUNI, 1996; ANDRADE et al., 2005). 

Indicador é uma medida, uma indicação. Seu significado depende da interpretação 

dada, por isso tem grande importância a base na qual os indicadores são analisados, pois é 

esta que irá proporcionar a significância de cada indicador (CARNEIRO NETO, 2005). 

Inicialmente, deverá ser realizada a caracterização geral do espaço que será avaliado, de 

acordo com a delimitação geográfica da área do esboço. Dentro dessa realidade é feito um 

levantamento dos aspectos de relevância para o problema. A partir destes aspectos, então, 

como uma ferramenta de avaliação das condições desses elementos, faz-se uso de indicadores 

(MARZALL, 1999). 

A medida indicada por essa ferramenta poderá ser considerada positiva, negativa 

ou neutra, de acordo com sua interpretação. Por isso, é fundamental o estabelecimento da base 

conceitual, que definirá o que se entende por sustentabilidade, determinada pela apreensão 

teórica e individualizada do pesquisador (BOUNI, 1996). Além disso, deve ser definida a 

escala de interpretação do indicador, e em cada circunstância deverão ser definidos os limites 

de aceitação, de acordo com a realidade sob análise (BARRETO et al., 2005).  

Considera-se que o processo de interpretação é subjetivo, já que a definição de 

questões como qualidade ambiental e qualidade de vida são determinadas pela percepção, pela 

política vigente, pelos valores, perspectivas e preferências de cada grupo ou indivíduo 

(MACHADO, 1987). 
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2.3.  Índice de sustentabilidade 

 

Segundo Braga e Freitas (2002), data do final da década de 80 o surgimento de 

propostas de construção de índices ambientais e de sustentabilidade. Tais propostas possuem 

em comum o objetivo de fornecer subsídios à formulação de políticas nacionais e acordos 

internacionais, bem como à tomada de decisão por atores públicos e privados. Também 

buscam descrever a interação entre a atividade antrópica e o meio ambiente e conferir ao 

conceito de sustentabilidade maior concretismo e funcionalidade. 

As tentativas de construção de índices ambientais e de sustentabilidade seguem 

três vertentes principais. A primeira delas, a biocêntrica, consiste principalmente na busca por 

indicadores biológicos, físicos e químicos ou energéticos de equilíbrio ecológico de 

ecossistemas. A segunda, de cunho econômico, consiste em avaliações monetárias do capital 

natural e do uso de recursos naturais. A terceira vertente busca construir índices síntese de 

sustentabilidade e qualidade ambiental que combinem aspectos do ecossistema natural a 

aspectos do sistema econômico e da qualidade de vida humana, sendo que em alguns casos, 

também são levados em consideração aspectos dos sistemas político, cultural e institucional 

(BRAGA et al., 2004). 

Os índices ambientais existentes são, via de regra, modelos de interação dos 

indicadores da atividade antrópica/meio ambiente que podem ser classificados em três tipos 

principais: estado, pressão e resposta. Enquanto os indicadores de estado buscam descrever a 

situação presente, física ou biológica, dos sistemas naturais, os indicadores de pressão tentam 

medir/avaliar as pressões exercidas pelas atividades antrópicas sobre os sistemas naturais e os 

chamados indicadores de resposta buscam avaliar a qualidade das políticas e acordos 

formulados para responder/minimizar os impactos antrópicos (HERCULANO, 1998; ISLA, 

1998). 

O surgimento dos indicadores da terceira vertente só pode ser compreendido como 

parte de um processo de refinamento dos indicadores e índices de desenvolvimento. A 

utilização sistemática, em escala mundial, de indicadores para medir o desempenho 

econômico data do final da década de 1950, com a generalização do uso do PIB como 

indicador do progresso econômico de um país. Na década de 1960 surgiram medidas que 

ampliam a mera concepção econômica retratada pelo PIB, com a utilização do PIB per capita 
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como referencial em paralelo a alguns indicadores sociais como mortalidade infantil e taxa de 

analfabetismo. 

Dada à complexidade e à diversidade de questões envolvidas, não é possível 

compor um bom retrato do grau de sustentabilidade atingido por um país, região ou cidade, 

tomando por referência um pequeno número de variáveis. Mensurar sustentabilidade requer a 

integração de um número considerável de informações advindas de uma pluralidade de 

disciplinas e áreas de conhecimento. Dentre as tentativas recentes de construção de índices 

sintéticos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, destaca-se o Environmental 

Sustainability Index – ESI –, desenvolvido pelas Universidades de Yale e de Columbia com o 

apoio do World Economic Forum. Com o objetivo de analisar e avaliar a sustentabilidade 

ambiental ao longo do tempo e identificar os determinantes do “sucesso ambiental” e da 

sustentabilidade no longo prazo, o ESI constrói um ranking de países valendo-se de um 

amplo, mas coerente e bem articulado, conjunto de indicadores relativos a desenvolvimento e 

meio ambiente, passíveis de comparação entre um número significativo de países.  

Ribeiro (2002) construiu um modelo de indicadores para a mensuração do 

processo de desenvolvimento sustentável na Amazônia. O autor adotou o conceito de 

desenvolvimento sustentável fornecido pelo Relatório Brundtland, no qual, o índice é visto 

numa perspectiva multidimensional que articula aspectos econômicos, políticos, éticos, 

sociais, culturais e ecológicos, aproximando as ciências naturais das ciências sociais. O autor 

organizou seus indicadores em quatro grandes eixos: ambiental, social, econômico e 

institucional. Braga et al. (2004) apresentaram um índice de sustentabilidade municipal, 

composto por quatro índices temáticos: qualidade do sistema ambiental local, qualidade de 

vida humana, pressão antrópica e capacidade política e institucional. 

Carneiro Neto (2005) desenvolveu um índice de sustentabilidade ambiental para 

os perímetros irrigados Ayres de Sousa e Araras Norte, ambos localizados na Bacia do 

Acaraú, onde foram aplicados questionários aos irrigantes dos dois perímetros e usou-se o 

método de análise fatorial/componentes principais para reduzir e resumir as variáveis mais 

significativas para a confecção de um índice de sustentabilidade ambiental. 

Barreto et al. (2005) analisaram e verificaram a importância da sustentabilidade 

em três assentamentos beneficiados no município de Caucaia pelos programas de reforma 

agrária, tanto em nível federal como estadual, no Estado do Ceará. Dado que, apesar dos 

programas visarem implementar a reforma agrária, a pobreza contínua, é pertinente mensurar 

a sustentabilidade dos assentamentos beneficiados pelos programas. Assim, é importante 

conhecer os benefícios que os recursos alocados nos programas trouxeram para o bem-estar 
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das famílias. Os assentamentos federais (INCRA) de Angicos e Boqueirão das Cunhas e o 

assentamento estadual de Buíque/Poço Verde (PRAS), foram selecionados para alcançar tal 

finalidade. Os autores elaboraram um questionário, contendo uma lista de variáveis, 

considerando aspectos econômico-sociais, ambientais e de capital social para a mensuração da 

sustentabilidade. Para tanto, foi criado neste estudo um índice de sustentabilidade (IS), que é a 

média aritmética de três sub-índices, ou seja, um índice de desenvolvimento econômico-

social, um índice ambiental e um índice de capital social. Os valores do Índice de 

Sustentabilidade sugerem o médio nível de desenvolvimento para os três assentamentos. 

Nessa pesquisa, um perímetro irrigado é considerado sustentável à medida que é 

capaz de manter ou recuperar a capacidade de suporte dos recursos naturais, minimizar a 

degradação e o impacto antrópico, reduzir a desigualdade social e prover aos irrigantes 

condições básicas de vida, bem como adotar um modelo político que permita enfrentar 

desafios presentes e futuros. Para o sistema em questão ser considerado sustentável, não é 

suficiente que confira aos irrigantes condições ambientais equilibradas, mas que o faça 

mantendo pequenos níveis de externalidades negativas sobre outras regiões, próximas ou 

distantes, e sobre o futuro. Isso implica atentar não apenas para a escala local da 

sustentabilidade, mas também para a escala regional, constituída pelas relações com o 

entorno, e a escala global, constituída pelos impactos sobre questões globais como efeito 

estufa e por questões relativas aos impactos agregados sobre o planeta (MCGRANAHAN; 

SATTERTHWAITE, 2002; MILLER; SMALL, 2003). 

 

2.4.  Estatística multivariada 

 

Não é fácil definir análise multivariada. De modo geral, ela refere-se a todos os 

métodos estatísticos que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo 

ou objeto sob investigação. Qualquer análise simultânea de mais de duas variáveis de certo 

modo pode ser considerada análise multivariada (HAIR JÚNIOR et al., 2005). A análise 

estatística multivariada se preocupa com métodos estatísticos para descrever e analisar dados 

multivariados. A necessidade de entender o relacionamento entre as diversas variáveis 

aleatórias faz da análise multivariada uma metodologia com grande potencial de aplicação na 

área de recursos naturais (JOHNSON; WICHERN 1988). 

Intuitivamente o ser humano tende a analisar as variáveis de um fenômeno 

qualquer isoladamente e a partir desta análise fazer inferências sobre a realidade. Esta 
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simplificação tem vantagens e desvantagens. Quando um fenômeno depende de muitas 

variáveis, geralmente este tipo de análise é falho, é necessário conhecer a totalidade destas 

informações fornecida pelo conjunto das variáveis (KACHIGAN, 1982). 

Existem vários métodos de análise fatorial, cada um com fundamentação teórica e 

faixas de aplicabilidade específicas. Quando se tem por objetivo verificar de que forma as 

amostras se relacionam, bem como a redução da dimensionalidade do problema, utiliza o 

método da análise das componentes principais (ACP). A análise de componentes principais é 

uma técnica de redução da dimensionalidade que permite projetar o máximo de informação no 

menor número possível de dimensões não correlacionadas, facilitando o manuseio e a 

compreensão do fenômeno, sem perda significativa de informação. 

O desenvolvimento desta técnica teve início com Karl Person, em 1901, e foi 

inserida na estatística matemática por Harold Hotelling, em 1933 (LEBART et al., 1995), 

sendo atualmente utilizada nos campos da sociologia, medicina, tecnologia de alimentos, 

educação, economia, agronomia, liminologia e hidrologia (SHOJI; YAMANOTE; 

NAKAMURA, 1966; POSSOLI, 1984; BRESSAN; BERAQUET; LEMOS, 2001; 

SILVEIRA; ANDRADE, 2002; CARNEIRO NETO, 2005). 

Segundo Verdinelli (1980), a análise de componentes principais tem a finalidade 

de substituir um conjunto de variáveis correlacionadas por um conjunto de novas variáveis 

não-correlacionadas, sendo essas combinações lineares das variáveis iniciais e colocadas em 

ordem decrescente por suas variâncias, ou seja: VAR CP1 > VAR CP2 > VAR CPP. 

A primeira componente principal explica o máximo possível da variância total 

contida nos dados em uma única dimensão. A segunda componente explica o máximo da 

variância restante entre todas as componentes não correlacionadas com a primeira 

componente. Já a terceira não é correlacionada com as duas primeiras e explica o máximo de 

variância restante entre todas as componentes não correlacionadas com as duas primeiras. As 

componentes seguintes explicam, sempre, o restante da correlação entre os elementos não 

correlacionados com as componentes principais anteriores. Esta relação segue até se obter um 

número de componentes iguais ao número de variáveis. 

Geometricamente, as componentes principais representam um novo sistema de 

coordenadas obtidas por uma rotação do sistema original, que fornece as direções de máxima 

variabilidade e proporciona uma descrição mais eficiente e simples da estrutura de 

covariância dos dados. 

A coordenada de uma variável ao longo de um eixo é o coeficiente de correlação 

entre essa variável e o fator (saturação). O quadrado de sua coordenada é igual à qualidade da 
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representação de uma variável e é proporcional à sua contribuição à inércia do eixo. A 

interpretação do fator fundamenta-se na síntese das variáveis mais ligadas (com maior 

coeficiente de correlação) ao eixo (JOLLIFE, 1986). 

Segundo Hawkins (1974), em muitos casos, para a detecção de erros, a utilização 

de análise de componentes principais poderá ser tão eficiente quanto à utilização de dados 

originais, principalmente porque os vetores estarão expressando o comportamento conjunto 

das variáveis em estudo. 

A ACP é uma técnica de análise de fator, podendo ser utilizada sempre sem 

correlação nas combinações lineares das variáveis observadas. O que se faz é transformar um 

par de variáveis correlatas em um par de fatores sem correlação (componentes principais), 

auxiliando a decidir quantos deles são necessários para representar os dados e para examinar a 

percentagem de variância total explicada por cada fator. A variância total é a soma da 

variância de cada variável, e é representada pelos autovalores (SILVEIRA, 2000). Existem 

vários procedimentos para determinar o número de fatores para ser usado em um modelo. 

Porém, o critério mais aceito pela comunidade cientifica é aquele que apenas fatores com 

variância, autovalores, maior que um, sejam incluídos (HAIR JÚNIOR et al., 2005). 

Nestas últimas décadas, análise de fatores, incluindo a análise das componentes 

principais, tem sido usada, extensivamente, em muitas regiões do mundo e em vários ramos 

das áreas de ciências da terra e ciências sociais. 

Com o propósito de avaliar a importância relativa das diferentes variáveis 

envolvidas no processo da evapotranspiração, Silveira e Andrade (2002) realizaram um 

estudo utilizando séries mensais correspondentes ao período de cinco anos fornecidas pela 

Estação Meteorológica do Centro de Ciências Agrárias/UFC e pelo 3º Distrito Meteorológico 

do INMET. A área em estudo abrangeu três bacias hidrográficas da Região Litorânea do 

Estado do Ceará. Utilizando a técnica da Análise de Componentes Principais mostrou que um 

modelo com apenas duas componentes principais foi suficiente para representar a estrutura 

inicial das variáveis. Para as Bacias Metropolitana, Acaraú e Curu o modelo explicou 

respectivamente, 89%, 91% e 93% da variância total original de cada bacia, respectivamente. 

Os resultados revelaram que as variáveis climatológicas estudadas com um maior peso no 

processo da evapotranspiração foram razão de insolação (n/N) e umidade relativa (UR). 

Com o propósito de avaliar a qualidade das águas para a parte baixa da bacia 

hidrográfica do rio Trussu, localizada no município de Iguatu – CE, Palácio (2004) 

desenvolveu um índice de qualidade de água, utilizando a técnica da análise da componente 

principal. Os dados empregados foram coletados no período de setembro de 2002 a fevereiro 
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de 2004, em cincos estações amostrais, distribuídas ao longo do rio e em quatro poços rasos 

próximos ao rio Trussu. O estudo considerou as seguintes variáveis físicas e químicas: pH, 

condutividade elétrica e concentração de cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonato, 

fosfato, cloreto, nitrato, sulfato e relação de adsorção de sódio. A técnica da análise da 

componente principal (ACP) foi aplicada com o objetivo de selecionar as variáveis mais 

significativas para a variabilidade total dos dados. A ACP proporcionou a redução de 13 

variáveis para duas componentes que explicaram 84,44% da variância total. A primeira 

componente (contendo 64,10% da variância) expressa o processo do intemperismo das 

rochas: podendo ser identificada como uma componente de mineralização das águas. A 

segunda componente (19,34% da variância) é alusiva à contaminação orgânica; e representa a 

ação antrópica. 

Na região de Rio Verde-GO, Santana et al. (2002), utilizaram uma metodologia 

para medir a sustentabilidade de sistemas de produção de milho, por meio de indicadores de 

qualidade do solo e indicadores de desempenho econômico. Os autores consideraram aspectos 

de produção, rendimento, nível de propriedade, utilizando um modelo simplificado, adaptado 

de Gomez et al. (1996). Essa metodologia explica que o sistema é considerado sustentável 

quando atende a dois requisitos: conservação dos recursos naturais e satisfação das 

necessidades do produtor. 

Carneiro Neto (2005) com o objetivo de realizar uma análise integrada do atual 

uso dos recursos naturais dos perímetros irrigados Ayres de Sousa (PIAS) e Araras Norte 

(PIAN), ambos localizados na bacia do Acaraú, Ceará, através do desenvolvimento de um 

índice de sustentabilidade agroecológico, validado a partir de uma pesquisa transversal 

baseada em dados de questionários tipo “cross-over” aplicados aos produtores agrícolas 

beneficiados pelos respectivos projetos de irrigação. O autor usou o método dos componentes 

principais como forma de agregação dos indicadores de estado da sustentabilidade para se 

chegar a um índice de sustentabilidade. O referido autor concluiu que os perímetros gozam de 

um estado de sustentabilidade fragilizada, sendo que o PIAN apresentou uma melhor situação 

em termos de estado médio de sustentabilidade contrapondo com os resultados do PIAS, 

porém ambos apresentem sustentabilidade comprometida. 

A partir de estudo de caso baseado em dados de produtores colonos dos 

Perímetros Irrigados de Bebedouro e Nilo Coelho, que fazem parte dos projetos da 

CODEVASF, Vale do Submédio São Francisco, Melo (1999), construiu um índice de 

sustentabilidade agrícola. Para a construção do mesmo, os indicadores não só retrataram as 

condições da sustentabilidade ambiental, mas também as atividades humanas e as medidas 
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adotadas para correção das situações de “insustentabilidade”. A metodologia seguiu o 

esquema driving force-state-response indicators – DSR1. O método das componentes 

principais foi definido como forma de agregação dos indicadores de estado da 

sustentabilidade para que se chegasse a um índice de sustentabilidade. Analisando a 

sustentabilidade retratada pela média alcançada pelos indicadores, o autor verificou uma 

ligeira disparidade em termos de sustentabilidade, com uma média dos indicadores de 

aproximadamente 0,353 para o Perímetro Irrigado Nilo Coelho, contra 0,404 para o Perímetro 

Irrigado Bebedouro. 

Lombardi et al. (2003) procuraram identificar através de técnicas de estatística 

descritiva e multivariada os fatores relevantes na decisão de compra do consumidor por 

alimentos orgânicos ao invés de outras fontes de alimentação, utilizando uma amostra de 138 

consumidores de São Paulo-SP. Os resultados obtidos evidenciam cinco principais fatores: 

aspectos legais e de certificação, a ética de empresa, o preço e a comercialização, influências 

políticas e, por último, as questões ambientais. 

Andrade et al. (2007) usaram a Análise Fatorial/Análise da Componente Principal 

(AF/ACP) com o objetivo de identificar os fatores determinantes (naturais e antrópicos) da 

qualidade das águas superficiais na bacia do Alto Acaraú, Ceará. Através das técnicas de 

estatística multivariada, AF/ACP, foram selecionadas as variáveis que explicavam o maior 

percentual da variância total dos dados. Três componentes são responsáveis pela estrutura da 

qualidade das águas explicando 88% da variância total. O modelo mostrou que o primeiro 

fator (39,81% da variância) expressou-se como um componente mineral. O segundo, 

explicando 29,22% da variância, apresentou-se como um componente de nutrientes. No 

terceiro fator (19,16% da variância), identificou-se como um componente de escoamento 

superficial das áreas agrícolas e do clima. 

                                                 
1 Em acordo com a Comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU (WORLD COMMISSION, 1987). 



3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Com a metodologia adaptada a esta pesquisa pode-se organizar e articular as 

informações referentes às diversas variáveis ambientais, sócio-econômicos, formas de cultivo 

e manejo empregados na agricultura irrigada, de modo a responder aos objetivos definitivos. 

A pesquisa foi composta por cinco fases: caracterização da área de estudo; definição dos 

parâmetros da análise e elaboração dos questionários; análise de campo/aplicação dos 

questionários; avaliação dos sistemas de irrigação e metodologia para concepção de um 

índice, por meio do método de análise fatorial com decomposição em componentes principais. 

Os apêndices apresentam detalhamentos de campo a respeito do Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú e os dados básicos utilizados em todas as análises, bem como alguns 

resultados secundários que permitem reproduzir a totalidade das informações contidas neste 

estudo. 

 

3.1.  Caracterização da área de estudo 

 

O Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, localizado na região Norte do Ceará, dista 

aproximadamente, 220 km de Fortaleza e 160 km do porto de Pecém. O Estado tem uma 

posição privilegiada para exportação de seus produtos, que podem alcançar à Europa ou 

Estados Unidos da América do Norte em 7 dias de navio ou 10 horas de avião. Para o 

mercado interno está interligado com a malha rodoviária nacional por rodovias asfaltadas. O 

Perímetro foi implantado por iniciativa do Ministério da Integração Nacional, o qual contou 

com a parceria do BIRD – Banco Interamericano de Desenvolvimento, resultando na 

implantação de uma das mais modernas e funcionais obras de irrigação existente na América 

Latina e até mesmo do mundo, proporcionando assim reais condições aos produtores nele 

instalados para desenvolverem a prática do sistema produtivo irrigado da melhor e mais 

produtiva forma possível, o que dará a toda a região abrangida pelo Perímetro um crescimento 

concreto, com geração de emprego e renda. 

A área onde o estudo foi realizado (Figura 1) corresponde ao Perímetro Irrigado 

Baixo Acaraú – PIBAU, porção baixa das bacias do Acaraú e Litorânea, com abrangência dos 

municípios de Acaraú, Marco e Bela Cruz, com população de 51.528; 20.222 e 30.126 

habitantes, respectivamente (IBGE, 2007). Geograficamente, o Perímetro Irrigado está entre 

as coordenadas 03°01’00’’ e 03°09’00’’ de latitude Sul e 40°01’00’’ e 40°09’00’’ de 

longitude Oeste de Greenwich. A implantação do perímetro irrigado foi iniciada em 1983, 
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enquanto os serviços de administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso 

comum tiveram início no ano de 2001 (DNOCS, 2007). Os sistemas de irrigação utilizados no 

perímetro irrigado são: microaspersão e gotejamento.  A agricultura irrigada destaca-se como 

principal fonte de renda dos habitantes do perímetro. 

 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

3.1.1. Características climáticas 

O clima da região de acordo com a classificação de Köppen é Aw’, tropical 

chuvoso. As demais características climáticas da região podem ser observadas na Tabela 2. 

 

 

 



 37 

Tabela 2 – Características climáticas para a Região do Região do Perímetro Irrigado Baixo 

Acaraú, Ceará 

Parâmetros Valores Unidade 

Evapotranspiração (tanque classe A)           1600,00 mm ano-1 

Insolação média           6650,00 h ano-1 

Precipitação pluviométrica             900,00 mm ano-1 

Temperatura máxima anual               34,70 ºC 

Temperatura média anual               28,10 ºC 

Temperatura mínima anual               22,80 ºC 

Umidade relativa média               70,00 % 

Velocidade média dos ventos                3,00 m s-1 

Fonte: Adaptada DNOCS (2007) 

 

Na Figura 2 estão apresentadas as precipitações pluviométricas anuais (mm) para 

o posto Meteorológico de Marco, disponibilizado pela FUNCEME – Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos; enquanto que na Figura 3 estão apresentados os dados 

mensais (mm). 
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Figura 2 - Precipitação total anual do posto Marco (FUNCEME, 2007) 
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Figura 3 - Precipitação mensal do posto Marco no ano de 2006 e 2007 (FUNCEME, 2007) 

 

3.1.2. Solo 

De acordo com a nova classificação de solos, as manchas predominantes no 

Perímetro Irrigado Baixo Acaraú são os Argissolos Vermelho-Amarelhos Eutroficos (PVAe), 

Argissolos Acinzentados Distróficos (Pacd), Neossolos Quartizarênicos (RQo). Existem ainda 

manchas de Argissolo Vermalo Amarelo (PVA), Latossolo Vermelho Amarelo Eutrófico 

(LVAe), Planossolo (S), Latossolo Vermelho Amarelho Distrófico (LVAd) e Latossolo 

Amarelho (LA) conforme Figura 4 (ALVES, 2006). 
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Figura 4 – Classes encontradas de solo no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará 

 

A Tabela 3 contém o percentual de cada classe de solo que ocupa no Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú, destacando as manchas de solo pertencentes às classes de solo PVAe, 

Pacd e RQo. Estas três classes detêm 82,96% da área, o que corresponde a 6650,54  hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Tabela 3 – Área e percentagem de classe de solo no PIBAU 

Solo Área (ha) Área (%) 

PVAe 2314,50 28,87 

Pacd 2270,29 28,32 

RQo 2065,75 25,77 

PVA 658,50 8,21 

LVAe 98,54 1,23 

S 1,60 0,02 

LVAd 131,89 1,65 

LA 35,95 0,45 

Não classificados 440,52 5,49 

Total 8017,52 100,00 

Fonte: Alves (2006) 

 

3.1.3. Relevo, topografia e vegetação 

O relevo dos tabuleiros é relativamente plano e suavemente ondulado com 

altitudes compreendidas entre 56 e 36 metros, com declividade sul/norte de aproximadamente 

um metro por quilômetro, vertentes longas com declividade inferior a 5% (DNOCS, 2007). A 

vegetação predominante é a caatinga esparsa e seca. 

 

3.1.4. Fonte hídrica 

A fonte hídrica do perímetro irrigado é o Rio Acaraú, perenizado, no trecho, pelas 

águas dos Açudes Públicos Paulo Sarasate, Edson Queiroz, Jaibaras, Forquilha e Acaraú 

Mirim (Figura 5). 
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Figura 5 – Localização dos açudes que perenização o Rio Acaraú e fonte hídrica do 

Perímetro Irrigado Baixo Acaraú (Barragem Santa Rosa) 

 

A água empregada na irrigação é classificada como C1S2 segundo o método 

apresentado pelo UCCC (MESQUITA; 2004), estando à fonte de captação de água localizada 

na Barragem Santa Rosa (Figura 6). 
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Figura 6 – Vista da fonte de captação do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, (Barragem 

Santa Rosa) e Estação de Bombeamento do Perímetro – EBP (DNOCS, 2007) 

 

As informações sobre algumas características da água utilizada no Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Valores médios da análise das águas no período de estudo, com respectiva 

classificação (MESQUITA, 2004) 

CE RAS0 Na+  K+ Ca0 Mg2+ Cl-  HCO3
- SO4

- 

Fonte Hídrica 
dS m-1   - -------------------- mmolc L

-1 -------------------- 
Classe 

Barragem Santa Rosa 0,29 1,54 1,51 0,17 1,30 0,62 1,41 1,46 0,14 C1S2 

RAS0 (RAS corrigida) e Ca0 (Cálcio corrigido) de acordo com University of Califórnia Committee of Consultants – UCCC. 

 

Todos os lotes do Perímetro recebem água em baixa pressão por meio de adutoras 

de ferro fundido, com tomadas individuais, o que facilita a operacionalização de todo o 

sistema, para o produtor e para o Distrito. A operacionalização do Perímetro é feita de forma 

automatizada, por meio de Fibra Ótica, com o comando e controle feito diretamente da ala de 

controle localizada na EBP (Figura 6). A vazão disponibilizada para os irrigantes classificados 

como pequeno produtor e técnico é de 1,15 L s-1 ha-1e para o irrigante tipo empresário é de 1,3 

L s-1 ha-1. 
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3.1.5. Parcelamento e disposição dos lotes 

A Tabela 5 apresenta o parcelamento das áreas dos irrigantes do Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú, divididas nas categorias: pequeno produtor, técnico agrícola e 

empresário e com as áreas de cada categoria. Apresenta ainda a quantidade de lotes em 

funcionamento e a área, com um total implantado de 2.088,00 hectares. 

 

Tabela 5 – Parcelamento de áreas e classificação dos loteamentos em atividade 

Categoria de 

Irrigantes 
Área média (ha) Quantidade (unid.) Área total (ha) 

Pequeno Produtor 8,00 166 1.328,00 

Técnico Agrícola 20,00 13 260,00 

Empresário 50,00 10 500,00 

Total - 189 2.088,00 

Fonte: DNOCS (2007). 

 

3.2.  Definição das variáveis analisadas e constantes nos questionários  

 

Após a apresentação da descrição do projeto, informação obtida na bibliografia 

consultada, procedeu-se à identificação dos fatores ambientais que poderiam ser afetados, 

positiva ou negativamente, com a implementação e operacionalização dos perímetros 

irrigados. A partir da seleção dos fatores biofísicos e agro-sócio-econômicos, bem como da 

delimitação da área de estudo, procedeu-se a discussão e confecção dos questionários 

específicos. 

Os questionários foram elaborados com o objetivo de buscar um maior número de 

elementos que retratasse a situação atual do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú. Foram 

aplicados dois questionários aos irrigantes: um possuía 47 questões subdivididas em tópicos e 

o outro que continha apenas 6 questões funcionou como um questionário complementar ao 

anterior. Seguiu-se o padrão cross-section, com perguntas objetivas e fechadas obtendo 

respostas diretas, de forma a padronizar os dados. A fim de obter uma entrevista menos 

formal, alguns aspectos qualitativos foram inseridos em perguntas abertas e mistas, 

conferindo também espaço para alguns comentários em quesitos assertivos. A relação de 

quesitos aplicados aos irrigantes pode ser vista nos APÊNDICES IV e V. 

Os tópicos de interesse para a pesquisa foram divididos em: 
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� sócio-econômico, abordando o perfil da família envolvida com a atividade, 

problemas enfrentados com a comercialização da produção, grau de instrução; 

� rede de saúde e lazer; e 

� agronômicos, agregando fatores relacionados à utilização dos recursos naturais 

(uso e ocupação do solo, manejo da irrigação, aplicação de técnicas de manejo 

e conservação dos recursos solo-água, contaminação de recursos hídricos e 

lixo). 

Dentre as questões abordadas no questionário, destaca-se, por exemplo: como é 

determinado o momento de irrigar; se faz consórcio; ao realizar o desmatamento o que é feito 

da vegetação; se já realizou análises de solo; água; se faz a adubação; como é feito o 

armazenamento de adubos e defensivos agrícolas, se usa equipamento de proteção individual 

(EPI). 

Embora a matriz inicial de dados ter sido composta por 27 variáveis, o teste de 

sensibilidade efetuado pelo modelo da Análise Fatorial/Análise do Componente Principal 

(AF/ACP) identificou que apenas 12 delas apresentaram alguma significância na explicação 

da variância total dos dados, que são as seguintes: 

- Quais as práticas de conservação usadas? 

- Qual o grau de instrução? 

- Quais os cuidados após aplicação dos defensivos? 

- Qual sua opinião sobre o projeto? 

- O que faz com embalagens defensivos? 

- Tem experiência com irrigação? 

- Usa proteção nas aplicações dos defensivos? 

- Como é feito o armazenamento dos adubos? 

- Após o desmatamento, o que faz com vegetação? 

- Qual o destino do lixo domiciliar? 

- CUD? 

- Qual o destino do lixo domiciliar? 

 

Para determinar o coeficiente de uniformidade de distribuição e eficiência de 

aplicação, foram realizadas avaliações dos sistemas de irrigação em campo onde os 

questionários eram aplicados. 

Outras interrogativas foram colocadas aos produtores de forma aberta, como: 

quais as vantagens e desvantagens que o produtor vê no perímetro irrigado, assuntos de 
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interesse para cursos e palestras, e por fim, sugestões para melhoria dos sistemas 

administrativos, de infra-estrutura e sociais prevalecentes no local. Perguntas que tinham mais 

o objetivo de recolher sugestões úteis, para o caso de implantar possíveis medidas mitigadoras 

aos problemas, do que obter informações para fins estatísticos. 

 

3.3.  Análise de campo /aplicação dos questionários  

 

A análise de campo foi realizada em dois períodos: setembro de 2006, com a 

aplicação de modalidade de questionário aos irrigantes (Figura 7), e com a realização de 

algumas avaliações dos sistemas de irrigação dos irrigantes e em julho de 2007, onde foram 

concluídas as avaliações dos sistemas de irrigação dos produtores em que havia sido aplicado 

os questionários. 

 

 

Figura 7 – Aplicação de questionário ao irrigante no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú 

 

Para o cálculo amostral, utilizou-se a técnica probabilística, em que todos os 

elementos da população têm igual probabilidade, diferente de zero, de serem selecionados 

para compor a amostra. Considerando a população total ( N ) de 189 elementos (Tabela 5), um 

erro amostral (d) definido de 10%, o nível de confiança expresso em desvio-padrão ( Z ) de 

1,645, correspondente a um nível de confiança de 90% e os percentuais dos elementos da 

amostra favoráveis ( p ) e desfavoráveis ( q ) ao atributo pesquisado de 50% para cada um, 

utilizou-se a fórmula indicada a seguir para calcular o tamanho da amostra ( n ), a qual se 

destina a populações conhecidas, segundo Fonseca e Martins (1996): 
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( ) pqZNd

pqNZ
n

22

2

1 +−
=                                                                                                           (1) 

 
Substituindo os números na fórmula, tem-se o seguinte cálculo: 
 

( ) 5,05,0.645,111892,0

1895,05,0645,1
n

22

2

⋅+−⋅

⋅⋅⋅
=  

1659,15n ≅=  
 

Assim, para um universo de 189, a amostra calculada foi de 16 irrigantes, mas 

para se ter uma margem de segurança a mesma foi composta por 22 irrigantes. Os 22 

questionários foram aplicados em lotes distribuídos aleatoriamente no Perímetro Irrigado 

Baixo Acaraú (Figura 8). Nos 22 lotes selecionados foram realizadas as avaliações nos 

sistemas de irrigação (Figura 9). Além dos questionários e avaliação dos sistemas de 

irrigação, foram consideradas diversas observações da equipe no local. 

 

 

Figura 8 – Lotes selecionados no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará para o cálculo do 

índice de sustentabilidade 
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Figura 9 – Avaliação de sistema de irrigação: coleta de vazões dos emissores selecionados 

em campo para calcular o coeficiente de uniformidade de distribuição e eficiência 

de aplicação 

3.4.  Avaliação dos sistemas de irrigação  

 

Utilizou-se a metodologia proposta por Keller e Karmeli (1974), a qual 

recomenda a obtenção das vazões em quatro pontos ao longo da linha lateral, ou seja, do 

primeiro emissor, do emissor a 1/3 e 2/3 do comprimento e do último emissor. As linhas 

laterais são selecionadas da mesma forma: primeira, 1/3, 2/3 e última (Figura 10). O 

coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) é calculado utilizando-se a expressão: 

100
_
%25

_

x
qt

q
CUD =                                                                                                                (2) 

em que: 

CUD – uniformidade de distribuição, em %; 

%25

_

q  – média dos 25% do total de valores coletados, menores valores, em L h-1; 

_

qt  – média de todos os valores coletados, em L h-1. 
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Merriam e Keller (1978) apresentaram o seguinte critério geral para interpretação 

dos valores de CUD, para sistemas que estejam em operação por um ou mais anos: maior que 

90%, excelente, entre 80 e 90%, bom, 70 e 80%, regular e menor que 70%, ruim. 

A eficiência de aplicação (Ea) foi obtida pela seguinte equação: 

CUDxKaEa=                                                                                                                     (3) 

em que: 

Ka  – coeficiente de transmissividade (para este trabalho utilizou-se o valor de 90%). 

 

 

Figura 10 – Esquema de amostragem dos emissores para a determinação do coeficiente de 

uniformidade de distribuição 

 

3.5.  Elaboração do índice de sustentabilidade 

 

3.5.1. Conformação dos dados iniciais 

Os dados derivados dos questionários foram introduzidos em planilhas, 

construindo assim a matriz de dados interdependentes, onde cada linha corresponde ao vetor 

de indicadores observados em cada uma das unidades produtivas analisadas. A matriz do 

Perímetro Irrigado Baixo Acaraú contém 22 linhas e 27 colunas. Por meio de análise 

descritiva padrão das respostas (colunas), determinaram-se as freqüências simples e os demais 

descritivos estatísticos por variável analisada. 
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Um exemplo dos tipos de perguntas abordadas: “Qual a sua opinião sobre a 

situação do perímetro?” com respostas BOA, REGULAR ou RUIM. Este questionamento 

vem seguido de: “Tem alguma coisa que possa ser feita para melhorar?” com resposta em 

aberto. 

A tabulação desse exemplo foi realizada com a aplicação de escores, quando o 

irrigante considera como “BOA” a situação do perímetro leva a pontuação 1, “REGULAR” 

pontuação 0,5 e “RUIM” pontuação 0. Porém, podem ser acrescidos ou retirados alguns 

escores conforme a avaliação qualitativa do pesquisador em relação à reposta subjetiva do 

quesito subseqüente. Outro exemplo é a variável “coeficiente de uniformidade de distribuição 

– CUD” seguiu a classificação proposta por Merriam e Keller (1978) que apresentaram o 

seguinte critério geral para interpretação dos valores de CUD, para sistemas avaliados que 

estejam em operação por um ou mais anos: maior que 90% excelente, atribuí escore 1, entre 

80 e 90% bom, escore 0,7, 70 e 80% regular, escore 0,4, e menor que 70% ruim, escore zero. 

O indicador sofre grande inferência do pesquisador, pois os escores são atribuídos 

conforme o conceito pessoal sobre uma situação presente, mesmo em equipe o consenso 

comum será divergente. 

 

3.5.2. Análise de consistência dos dados 

Para a análise dos dados foi utilizado o SPSS 13.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences), por apresentar bastante versatilidade no manuseio das operações necessárias 

à obtenção de componentes principais, contando inclusive com o tratamento prévio de 

padronização e escalonamento dos dados. 

A primeira análise realizada foi de interdependência entre as variáveis, para 

verificar a adequabilidade do conjunto de variáveis ao procedimento estatístico. Foi realizada, 

observando-se o comportamento dos elementos da matriz de correlação ou de variâncias-

covariâncias fora da diagonal principal. Caso os elementos apresentem reduzida amplitude, as 

variáveis são ditas não relacionadas e não é necessário proceder à análise do fator, conforme 

observaram Johnson e Wichern (1988). Numa situação intermediária, onde apenas algumas 

variáveis específicas se apresentam pouco relacionadas com as demais, devem ser eliminadas 

do vetor de dados, pois sendo pouco relacionadas com as demais variáveis, tenderão a 

apresentar baixa proporção da variância explicada pelos fatores (HAIR JÚNIOR et al., 2005). 

A consistência dos dados pode ser aferida pelo método Kayser Mayer Olkim 

(KMO). Por esse método compara-se a magnitude dos coeficientes de correlação observados 
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com os coeficientes de correlação parcial, produzindo um índice KMO (MONTEIRO; 

PINHEIRO, 2004), obtido pela seguinte equação: 

∑ ∑ ∑ ∑+

∑ ∑
=

≠≠

≠

22

2

ijjiijji

ijji

ar

r
KMO                                                                                             (4) 

em que: 

ijr : coeficiente de correlação simples entre a variável i e j; 

ija : coeficiente de correlação parcial entre a variável i e j. 

 

Meyer e Braga (1999) propuseram o seguinte critério de avaliação: o KMO é 

considerado ótimo quanto maior ou igual a 0,90 e inaceitável quando inferior a 0,50. Em caso 

do índice não ser satisfatório, deve-se identificar a variável ou variáveis que não se 

apresenta(m) ajustada(s) ao grupo e eliminá-la(s), repetindo esse processo até obter um índice 

KMO considerado satisfatório. Em 2002, Silveira e Andrade propuseram intervalos como 

critério de qualificação para o resultado do KMO (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Intervalo de validade do teste KMO, para aplicação no modelo de análise fatorial 

Intervalo Qualificação 

KMO < 0,50 Inaceitável 

0,50 < KMO < 0,70 Admissível 

0,70 < KMO < 0,90 Adequado 

KMO >0,90 Excelente 

Fonte: adaptado de Silveira e Andrade (2002) 

 

3.5.3. Elaboração da matriz de cargas fatoriais 

Segundo Verdinelli (1980) a extração dos fatores é obtida de acordo com a 

amplitude da variância da combinação linear das variáveis observadas. O primeiro fator 

extraído foi a combinação linear com variância máxima existente na amostra; o segundo, a 

combinação linear com a máxima variância remanescente; e assim sucessivamente. 

A correlação de cada variável com os fatores é expressa, em termos algébricos, 

por: 
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ξ+⋅⋅+⋅= liliii fAfAfAX ...2211                                                                                        (5) 

em que: 

(X1, X2 ... Xn): são expressos como a combinação linear dos fatores (f); 

A: é expresso por meio das cargas fatoriais; 

ξ : termo residual representa a parte não explicada pelos fatores. 

 

O modelo assume que os erros experimentais não têm correlação com os fatores 

comuns (PALÁCIO, 2004). Os fatores são deduzidos das variáveis observadas, no entanto, 

espera-se que um único subconjunto de variáveis caracterize o índice de sustentabilidade, 

possivelmente os de maiores coeficientes. Os fatores são obtidos através da combinação linear 

das variáveis normalizadas, observadas como: 

 

∑ +==
=

m

i
mlmlilil XWXWXF

1
11                                                                                            (6) 

em que: 

W: coeficiente de contagem de cada fator; 

Xi: escore atribuído a cada variável, 

m: número de variáveis. 

 

O número de fatores extraídos foi definido pelo critério das raízes características 

(eigenvalues), onde se consideram somente componentes com autovalor superior a um, ou 

seja, que o fator deve explicar uma variância superior àquela apresentada por uma simples 

variável (HAIR JÚNIOR et al., 2005). 

 

3.5.4. Comunalidades 

A comunalidade expressa a variância contida em cada variável, sendo explicada 

pelos fatores que compõem esta variável. A comunalidade de cada variável foi estimada pela 

seguinte equação: 
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em que: 

Ai : variância referente à variável X ij ; 

Cil : comunalidade de cada variável. 

 

3.5.5. Transformação ortogonal da matriz de cargas fatoriais 

A matriz de cargas fatoriais obtidas pela extração dos fatores, normalmente, 

apresenta um grau de dificuldade elevado para identificar os fatores significantes. Para 

solucionar essa limitação utilizou-se o procedimento de transformação ortogonal, ou 

simplesmente rotação da matriz das cargas fatoriais, gerando uma nova matriz de cargas 

fatoriais que apresenta um melhor significado interpretativo dos fatores. O processo maximiza 

a variância entre os fatores, alterando a raiz característica sem afetar a proporção da variância 

total explicada pelo conjunto (MONTEIRO; PINHEIRO, 2004). 

A rotação de matriz pelo método Varimax tem por finalidade minimizar a 

contribuição das variáveis com menor significância no fator (HAIR JÚNIOR et al., 2005). 

Com o método, as variáveis passam a apresentar pesos próximos a um ou a zero, eliminando 

os valores intermediários, que dificultam a interpretação dos fatores. 

 

3.5.6. Elaboração do índice de sustentabilidade por unidade produtiva 

Algebricamente, a construção do índice de sustentabilidade (IS) é a combinação, 

linear, dos indicadores: 

 

ii IpIpIpIS ++⋅+⋅= ...2211                                                                                              (8) 

em que: 

I são os indicadores de sustentabilidade de cada variável (APÊNDICE III); e 

p os termos de ponderação dos indicadores no índice. 

 

O valor do peso (pi) de cada variável foi ponderado em função do autovalor de 

cada componente (raiz característica) associado à explicabilidade de cada variável, em relação 

às componentes principais extraídas (equação 9). O autovalor é utilizado como termo de 

ponderação por expressar a capacidade dos fatores em captar em níveis diferentes as 
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variâncias das variáveis. O peso de cada variável que compõe o índice de sustentabilidade foi 

estimado pela seguinte equação: 

 

( ) ( ) ( )
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em que: 

ip : peso a ser associado cada parâmetro de sustentabilidade; 

F: autovalor de cada componente principal; 

Ci: explicabilidade de cada variável em relação a componente principal. 

 

Essa equação foi desenvolvida por Palácio (2004) na confecção dos pesos das 

variáveis componentes de um índice de qualidade de água na parte baixa da bacia hidrográfica 

do rio Trussu, Ceará. Carneiro Neto (2005) também utilizou a mesma equação (9) na 

confecção dos pesos das variáveis componentes de um índice de sustentabilidade ambiental 

para os perímetros irrigados Ayres de Sousa e Araras Norte. 

Sendo a unidade produtiva a principal fonte de dados, cada um dos indicadores 

propostos leva em consideração a melhor performance observada entre os irrigantes de forma 

geral. 

Vasconcelos e Torres Filho (1994) sugerem uma classificação em cinco níveis: 

Sustentável, Sustentabilidade Ameaçada, Sustentabilidade Comprometida, Insustentável e 

Seriamente Insustentável. 

Como o índice potencialmente pode variar entre 0 e 1, neste trabalho esse 

intervalo foi dividido em cinco intervalos menores e iguais, de forma que pudessem conter 

todas as cinco categorias sugeridas por Vasconcelos e Torres Filho (1994), medida essa 

adotada por Melo (1999) e Carneiro Neto (2005). Como conseqüência, as unidades produtivas 

foram classificadas da seguinte forma: 

- Sustentável: IS > 0,80. 

- Sustentabilidade Ameaçada: 0,60 < IS ≤  0,80. 

- Sustentabilidade Comprometida: 0,40 < IS ≤  0,60. 

- Insustentável: 0,20 < IS ≤  0,40. 

- Seriamente Insustentável: IS ≤  0,20. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente, procedeu-se a uma análise descritiva dos dados relacionados à 

estrutura atual do perímetro. O índice de sustentabilidade foi calculado para cada unidade 

produtiva e para o perímetro foi usada a média aritmética das referidas unidades. 

 

4.1.1. Situação do perímetro irrigado Baixo Acaraú 

A estreita dependência entre o desenvolvimento de uma região e o nível 

educacional da população vem sendo mostrado por diversos estudos (PIMENTEL, 2003; 

VANZELA et al., 2003; SOUZA, 2003; LACERDA; OLIVEIRA, 2007). A Figura 11 mostra 

que na maioria dos irrigantes 41% são analfabetos e 23% possuem baixa escolaridade, 1o grau 

incompleto, ou seja, 64% dos irrigantes apresentam baixa ou nenhum escolaridade. Freitas 

(2005), estudando o perfil dos produtores do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú com relação à 

sustentabilidade socioeconômica, observou que 46,66% eram analfabetos e 26,66% possuíam 

ensino fundamental incompleto. Vale ressaltar que para a realização deste trabalho, foram 

aplicados 22 questionários, enquanto que para a pesquisa realizada pelo autor supracitado, 

foram aplicados um total de 15. A baixa escolaridade justifica a pouca eficácia de políticas 

públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento, uma vez que o baixo nível 

educacional é um fator limitante de alcance às informações, comunicação, capital humano e 

social, adoção de tecnologias e desenvolvimento (SOUZA, 2003). 
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Superior completo

 

Figura 11 – Nível de escolaridade dos irrigantes do Perímetro Irrigação Baixo Acaraú 

 

Vanzela et al. (2003), estudando tendência de adoção de tecnologias por parte dos 

irrigantes do cinturão verde em Ilha Solteira – SP, também observaram que o nível de 

escolaridade se mostrou um fator importante na tendência de adoção das técnicas agrícolas 

básicas. 
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Pela Figura 12a observa-se que não existe rede de esgotos, 77% dos irrigantes tem 

na sua residência fossas sépticas e os outros 23% têm os dejetos lançados a céu aberto. 

Resultado semelhante foi observado por Carneiro Neto (2005) desenvolvendo um índice de 

sustentabilidade ambiental para os perímetros irrigados Ayres de Sousa e Araras Norte. 

Aquino (2007) estudando o manejo da irrigação e a sustentabilidade dos recursos solo e água 

no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, verificou que a presença de fossas sépticas, às 

vezes abertas, nas proximidades de poços, aliada à falta de proteção sanitária nestes, é uma 

das causas de contaminação por nitrato dos poços, principalmente com a chegada do período 

chuvoso quando esses dejetos são facilmente lixiviados através de solo arenoso, característico 

da área, para as camadas mais profundas, alcançando rapidamente o lençol freático 

(AFONSECA et al., 2005; MERTEN; MINELLA, 2000). 

A Figura 12b apresenta o destino do lixo domiciliar dos irrigantes do Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú. Verifica-se que do total 59% é coletado, 23% é queimado e 18% é 

jogado a céu aberto (Figura 13). Conforme Darolt (2002), a coleta de lixo na área rural ainda é 

insuficiente, atingindo apenas 13,3% dos domicílios brasileiros. Em 1991, do total de lixo 

produzido na zona rural, 31,6% eram enterrados ou queimados. Esse percentual subiu para 

52,5%, em 2000. Já o lixo jogado em terrenos baldios caiu de 62,9% para 32,2%. A realidade 

mostra que o lixo rural tem coleta cara e difícil, o que leva os agricultores a optarem por 

enterrá-lo ou queimá-lo. 
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                    [a]                                                                    [b] 

Figura 12 – Destinos dos esgotos sanitários [a] e do lixo domiciliar [b] 

 

Resultados semelhantes foram observados por Lacerda e Oliveira (2007) 

estudando agricultura irrigada e a qualidade de vida dos agricultores em perímetros do Estado 

do Ceará, Brasil, considerando o destino dado ao lixo domiciliar. Os autores constataram que 

66,7% dos agricultores no município de Limoeiro do Norte utilizam coleta urbana, 25% 

deixam a céu aberto e 8,3% queimam ou enterram o lixo gerado. Já em Pentecoste, segundo a 
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pesquisa, não há coleta pública de lixo, sendo o mesmo deixado a céu aberto (36,7%), 

enterrado ou queimado (63,3%). Vale ressaltar a importância dos serviços de saneamento 

básico. A população que tem acesso a esses serviços é menos vulnerável a doenças associadas 

à provisão deficiente de saneamento, tais como infecções diarréicas e parasitárias, dengue e 

leptospirose, entre outras (IPEA, 2007). 

 

 

Figura 13 – Lixo a céu aberto dentro do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú 

 

A Figura 14a mostra que a maioria dos irrigantes (77%) não possuía experiência 

com irrigação antes de chegarem ao perímetro e que 47% deles praticavam agricultura de 

sequeiro, 24% trabalhavam em empresas não ligadas ao setor agrícola, 18% trabalhavam na 

pecuária e 10% realizavam outras atividades (APÊNDICE I). A Figura 14 expressa muito 

bem a necessidade de cursos práticos de capacitação dos irrigantes do Distrito de Irrigação do 

Baixo Acaraú. Situação semelhante foi verificada por Carneiro Neto (2005) nos perímetros 

irrigados Ayres de Sousa e Araras Norte, em que a maioria dos irrigantes realizava outras 

atividades (principalmente, agricultura de sequeiro) antes de iniciarem as atividades de 

irrigação. 
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Figura 14 – Produtores que tinham experiência com irrigação [a] e métodos usados para 

determinar o conteúdo de água no solo[b] 

 

Pode-se observar pela Figura 14b, que 90% dos irrigantes, não empregam nenhum 

tipo de equipamento para determinar o conteúdo de água no solo. Dentre os métodos e 

equipamentos existentes para determinar o conteúdo de água no solo, o tensiômetro é o único 

que é usado e por apenas 10% dos irrigantes (Figura 14b). 

Lopes et al. (2007), estimando a necessidade hídrica do coqueiro-anão (Cocos 

nucifera.) no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, verificaram que, o produtor por não usa 

nem um método de determinação da unidade do solo, usualmente irrigava em excesso, 

temendo que a cultura sofra um estresse hídrico e afete a produção. Miranda et al. (2006) 

afirma que independente do sistema de irrigação utilizado, para alcançar uma eficiência de 

aplicação satisfatória, é necessário determinar, da forma mais exata possível, o momento 

adequado para irrigar (quando) e a quantidade de água necessária (quanto) para maximizar a 

produtividade da cultura. Para Bernardo et al. (2005) o ponto-chave no manejo da irrigação é 

quanto de água aplicar e quando irrigar. 

Em relação a assistência técnica, 82% dos produtores recebem o serviço 

(APÊNDICE I), destes que recebem a assistência técnica no Perímetro, 89% da assistência é 

da Secretaria da Agricultura Irrigada SEAGRI e 11% é terceirizada, ou seja, é feita por um 

técnico agrícola contratado pelos agricultores. A Tabela 7 apresenta a freqüência com que os 

produtores do Perímetro Irrigado recebem assistência técnica. 
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Tabela 7 – Freqüência dos produtores que recebem assistência técnica 

Freqüência % 

Semanal 52 

Quinzenal 18 

Mensal 18 

4 em 4 meses 12 

 

Resultados semelhantes foram observados por Lacerda e Oliveira (2007) 

estudando agricultura irrigada e a qualidade de vida dos agricultores em perímetros do Estado 

do Ceará, Brasil, onde no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, 87,5% dos entrevistados 

recebem assistência técnica, destes, 66,7% é terceirizada e 33,3% é realizada pela Federação 

dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi – FAPIJA. Em Pentecoste, apenas 30% 

dos entrevistados diz dispor ocasionalmente de assistência técnica por parte da Associação 

dos Usuários do Distrito de Irrigação do Perímetro Irrigado Curu-Pentecoste – AUDIPECUP 

ou de órgãos estaduais. A falta de orientação técnica adequada é grande entrave ao 

desenvolvimento, além de contribuir para a degradação ambiental que, no meio rural, se dá, 

normalmente, pelo excesso ou uso inadequado de técnicas agrícolas (LIMA et at., 2004). 

Observando a Figura 15a, pode-se diagnosticar que, no Perímetro Irrigado, os 

produtores em sua maioria, buscam, mesmo que de forma inconsciente, manter algum 

controle em ralação à prática da queimada. Constatou-se que 64% dos produtores 

entrevistados fazem uso do encoivaramento para realização da queima e que apenas 4% 

encoivaram e deixam o material passar pelo processo de decomposição. No entanto, 14% 

ainda queimam a vegetação sobre toda a área. O fogo, apesar de ser uma das maneiras mais 

fáceis e econômicas de limpar o terreno, quando aplicado indiscriminadamente é um dos 

principais fatores de degradação do solo e do ambiente. Existe uma ilusão de que a terra fica 

mais fértil depois de queimada. O que ocorre na realidade é que os nutrientes que seriam 

adicionados aos poucos, ao solo, pela decomposição da matéria orgânica, passam a ficar 

disponíveis de uma só vez nas cinzas (ARAÚJO et al., 2007). Ao determinar o índice de 

sustentabilidade ambiental em perímetros irrigados da bacia do Acaraú, Carneiro Neto (2005) 

observou um percentual de 18% e 36% de práticas de queimada em coivaras com apenas 24% 

e 0% de acompanhamento dos serviços como medida de controle para evitar o alastramento 

do fogo respectivamente para os perímetros de Ayres de Sousa e Araras Norte. 
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                    [a]                                                                             [b] 

Figura 15 – Manejo adotado após o desmatamento com a vegetação [a] e quantidade de 

práticas de conservação utilizada pelos irrigantes [b] 

 

Práticas conservacionistas, aplicadas isoladamente, previnem apenas de maneira 

parcial o problema. Para um manejo adequado do solo, faz-se necessária a adoção simultânea 

de um conjunto de práticas (ARAÚJO et al., 2007). No Perímetro, 50% dos produtores 

utilizam da associação de práticas de conservação, sendo 8% com duas práticas 

conservacionistas, 19% com associação de três práticas, 23% com quatro práticas (Figuras 

15b e 16). Percebe-se, também, a não adoção do plantio direto pelos irrigantes do Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú. Metade dos produtores (50%) emprega apenas uma prática 

conservacionista, 14% se referiram à de rotação de cultura como sendo a única prática de 

conservação do solo. Observou-se que 9% fazem uso de quebra vento e 19% empregam a 

bagana como cobertura morta, evitando assim a exposição direta do solo aos efeitos da 

radiação solar, do vento e da precipitação. Carneiro Neto (2005), avaliando o mesmo quesito 

nos Perímetros Ayres de Sousa e Araras Norte, obteve 27% e 72% de utilização, por parte dos 

produtores, de bagana ou resto de cultura e 70% e 53% de produtores fazendo uso sempre da 

mesma área para plantar. 

 

 



 60 

    

                              [a]                                                                       [b] 

    

                              [c]                                                                       [d] 

Figura 16 – Quebra vento na cultura da banana [a] cultivo consociado (graviola e mamão) [b] 

cobertura morta utilizada no abacaxi [c] resto de cultura utilizado como 

cobertura morta na cultura da banana [d] 

 

Dos produtores do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, apenas 45% já realizaram 

análise de solo, embora 64% dos irrigantes façam a correção do solo, APÊNDICE I, com isso, 

conclui-se que 19% fazem a correção do solo sem realizar uma análise prévia. A análise de 

solo é importante,por ser uma das fontes de dados que possibilita maior produtividade, além 

de indicar carências e excessos de nutrientes que o solo apresente. A análise de solo constitui 

o principal critério para diagnosticar a acidez do meio e identificar deficiências de macro e 

micronutrientes permitindo, assim, a aplicação adequada e a racionalização dos insumos 

agrícolas.  

Num sistema de produção agropecuário autosustentável tem-se a qualidade do 

solo como alicerce e o planejamento da propriedade deverá ser elaborado tendo como ponto 
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fundamental as condições desse substrato. Cabe salientar que um bom número de decisões 

que são tomadas dentro da propriedade tem como base os laudos de análises de solo. 

No Perímetro estudado, quase todos os entrevistados (91%) utilizam agrotóxicos 

(Figura 17) para o controle das pragas na lavoura (APÊNDICE I). Resultado semelhante foi 

observado por Costa (2006) estudando o uso de agrotóxicos na agricultura irrigada na Bacia 

do Baixo Jaguaribe, Ceará, onde 79% dos produtores utilizam agrotóxicos no controle de 

pragas. Dos produtores que utilizam agrotóxicos no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, 65% 

usam equipamentos de proteção individual completo durante o manuseio e 20% não usam 

nem um tipo de proteção. Como justificativas para a não utilização de equipamento de 

proteção individual, os agricultores alegam o desconforto dos equipamentos, o custo e a 

dificuldade no manuseio. Os outros 15% usam apenas parcialmente os equipamento de 

proteção individual (APÊNDICE I). Resultados semelhantes foram observados por Lacerda e 

Oliveira (2007). Resultado diferente foi observado por Costa (2006), que quantificou que 

apenas 7% dos produtores da Bacia do Baixo Jaguaribe-CE usavam equipamentos de 

proteção. 

 

 

Figura 17 – Agrotóxicos armazenado em deposito para ser usado no controle de pragas no 

perímetro Irrigado Baixo Acaraú 

 

De acordo com os produtores entrevistados, as embalagens de agrotóxicos 

recebem os seguintes destinos: 60% são devolvidas ao fornecedor, 30% são jogadas no lixo e 

os outros 10% são queimadas ou reaproveitadas. Resultados diferentes foram observados por 

Lacerda e Oliveira (2007), onde no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi a prática mais comum 

entre os entrevistados é a queima (70,8%), já no Perímetro em Pentecoste, é deixar a céu 

aberto (63,3%), normalmente na própria área de produção. 
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Observa-se na Figura 18 que, de acordo com a classificação de Merriam e Keller 

(1978), apenas 18% das unidades produtivas apresentam Coeficiente de Uniformidade de 

Distribuição – CUD classificado com excelente, 27% classificados com regular e 28% como 

ruim. Em 55% das unidades produtivas estudadas apresentaram um CUD entre regular e ruim, 

ou seja, inferior a 80%, quando o CUD excelente recomendado para a irrigação localizada é 

de 90% ou pelo menos um CUD classificado como bom acima de 80% (MERRIAM; 

KELLER, 1978; BRALTS, 1986). 
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Figura 18 – Coeficiente de Uniformidade de Distribuição – CUD obtido nos sistemas 

avaliados no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará 

 

As principais causas observadas em campo para o baixo coeficiente de 

uniformidade de distribuição – CUD são: vazamentos nas linhas laterais (Figura 19a, b, c e d), 

problema de dimensionamento hidráulico dos sistemas de irrigação, emissores obstruídos e 

utilização de modelos de emissores diferentes na mesma parcela. Lopes et al. (2007) 

avaliando o desempenho de sistemas de irrigação por microaspersão na cultura da bananeira, 

no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, atribuíram a baixa uniformidade de distribuição 

dos sistemas avaliados a problemas decorrente de dimensionamento hidráulico dos sistemas 

de irrigação, vazamentos nas linhas laterais e emissores obstruídos. 
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                              [a]                                                                       [b] 

    

                              [c]                                                                       [d] 

Figura 19 – [a, b, c e d] Vazamentos em linhas laterais observados em campo nos sistemas 

de irrigação do Perímetro Irrigado baixa Acaraú, Ceará 

 

Lopes et al. (2007), avaliando o desempenho de sistemas de irrigação por 

microaspersão na cultura da bananeira, no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará, 

observaram valores de coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) de 37,83 e 86,70% 

para os lotes A e B respectivamente, o CUD foi classificando como ruim (Lote A) e bom 

(Lote B). 

Outra importante variável analisada foi a Eficiência de aplicação – Ea das 

unidades produtivas, mais da metade (67%) dos sistemas de irrigação localizada do PIBAU, 

Ceará, funcionam com baixa eficiência no uso da água. Para Abreu et al. (1987), a eficiência 

de aplicação nos sistemas localizados resulta dos seguintes fatores: das diferenças de pressão 

que se produzem na rede, devido às perdas de carga e à irregularidade da topografia do 

terreno; da insatisfatória uniformidade de fabricação dos emissores, em razão do inadequado 

controle de qualidade; do número de emissores por planta; da variação das características 
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hidráulicas do emissor ao longo do tempo, devido a possíveis obstruções e/ou 

envelhecimento; da temperatura; do efeito do vento, quando se usa microaspersão e da 

variação de fabricação dos reguladores de pressão, quando existirem. 

Apenas 33% das unidades produtivas apresentaram EA acima de 80% que 

segundo Keller e Bliesner (1990) é um valor ainda aceitável, e 67% dos sistemas de irrigação 

do Perímetro funcionam com uma eficiência de aplicação inferior a 80%, valor este 

considerado limite de aceitação. O agravante é que 82% dos entrevistados afirmaram receber 

assistência técnica. Resultados semelhantes foram observados por Barreto Filho et al. (2000) 

estimando o desempenho de um sistema de irrigação por microaspersão, instalado em nível de 

campo, localizado na Escola Agrotécnica Federal de Sousa, PB, onde a  eficiência de 

aplicação foi de 80,10; 78,30 e 84,60% para as subáreas A, B e C, respectivamente. 

 

 

4.2.  Índice de sustentabilidade  

 

4.2.1. Análise de componentes principais 

Embora tenham sido analisadas 27 variáveis, o teste de sensibilidade efetuado 

pelo modelo da Análise Fatorial/Análise do Componente Principal (AF/ACP) identificou que 

apenas 12 delas apresentaram alguma significância na explicação da variância total dos dados. 

O teste de adequacidade aplicado ao modelo, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

apresentou um índice igual a 0,537 considerado aceitável por Meyer e Braga (1999), Silveira 

e Andrade (2002), demonstrando que o modelo promoverá significante redução na dimensão 

dos dados originais. Girão et al. (2007) aplicaram o mesmo teste de adequacidade do modelo, 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) na seleção dos indicadores da qualidade de água no Rio Jaibaras, 

empregando a análise da componente principal, e obtiveram KMO igual a 0,596. 

A seleção do número de componentes, nesse estudo, teve como base os princípios 

descritos por Norusis (1990) e Hair Júnior (2005), ou seja, considerar somente aqueles que 

apresentem um autovalor superior a um. O modelo de melhor ajuste (maior KMO e maior 

explicabilidade da variância total por um menor número de fatores) foi aquele composto por 

cinco componentes. 

Verifica-se que os cinco primeiros componentes explicaram respectivamente 

24,63; 17,04; 15,63; 13,20 e 8,63% da variância total dos dados, concentrando em cinco 

dimensões 79,141% das informações antes dissolvidas em doze dimensões (Tabela 8). 
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Resultados semelhantes foram encontrados por Andrade et al. (2007), trabalhando com fatores 

determinantes da qualidade das águas superficiais na bacia do Alto Acaraú, Ceará, onde 

encontraram um modelo formado por três componentes, explicando 88,18% da variância 

total. Carneiro Neto (2005) estudando a sustentabilidade do Perímetro Irrigado Araras Norte 

encontrou um modelo formado por cinco componentes, explicando 67,27% da variância total. 

 

Tabela 8 – Matriz de cargas fatoriais das variáveis nos cinco componentes principais 

selecionados do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará 

Componentes ou fatores 

Nº Variáveis C1 C2 C3 C4 C5 

1 Quais as práticas de conservação usadas? 0,792 0,343 0,173 0,244 0,073 
2 Qual o grau de instrução? 0,791 0,097 0,315 0,054 0,077 
3 Quais os cuidados após aplicação dos defensivos? 0,651 0,148 0,378 0,240 0,498 
4 Qual sua opinião sobre o projeto? 0,600 0,393 0,032 0,464 0,148 
5 O que faz com embalagens defensivos? 0,241 0,773 0,140 0,368 0,152 
6 Tem experiência com irrigação? 0,341 0,694 0,384 0,188 0,132 
7 Usa proteção nas aplicações dos defensivos? 0,185 0,621 0,585 0,211 0,344 
8 Como é feito o armazenamento dos adubos? 0,268 0,055 0,784 0,188 0,143 
9 Após o desmatamento, o que faz com vegetação? 0,569 0,208 0,646 0,099 0,232 
10 Qual o destino do lixo domiciliar? 0,075 0,293 0,191 0,707 0,088 
11 CUD 0,395 0,024 0,150 0,613 0,505 
12 Qual o destino do lixo domiciliar? 0,391 0,381 0,058 0,335 0,509 

 Autovalor (raiz característica)  2,956 2,045 1,876 1,584 1,036 
 Variância (%) 24,631 17,046 15,635 13,200 8,630 

  Variância acumulada (%) 24,631 41,677 57,312 70,511 79,141 

 

Pela Tabela supra citada podem ser observados os valores das cargas fatoriais para 

as componentes um, dois, três, quatro e cinco (C1; C2, C3, C4 e C5). Esses componentes 

expressam a relação entre fatores e variáveis e permitem a identificação das variáveis com 

maiores inter-relações em cada componente. Os valores elevados dos pesos fatoriais sugerem 

quais são as variáveis mais significativas em cada fator. 

No primeiro fator, as variáveis “quais as práticas de conservação usadas” e “qual 

o grau de instrução”, apresentaram um peso superior a 0,79, indicando que estas variáveis são 

as mais significativas C1. A segunda C2 é explicada, principalmente, pelas variáveis: “o que 

faz com embalagens defensivos” e “tem experiência com irrigação” (peso > 0,69). Já as 

componentes C3, e C4 as variáveis que têm mais significância são: “como é feito o 

armazenamentos dos adubos” e “qual o destino do lixo domiciliar” apresentando peso maior 

0,70. 
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Em geral, a matriz do peso fatorial (Tabela 8) apresenta dificuldades na 

identificação das variáveis mais significativas, em decorrência de valores muito próximos 

entre si ou próximos do valor médio (DILLON; GOLDSTEIN, 1984). Para suplantar essa 

limitação, aplicou-se a transformação ortogonal pelo emprego do algoritmo varimax. 

Pesquisadores como Andrade et al. (2003), Palácio (2004), Silva e Sacomani (2001), Andrade 

et al.(2007), obtiveram uma matriz de mais fácil interpretação com a aplicação do algoritmo 

varimax na elaboração da matriz transformada. 

A adoção da matriz transformada (Tabela 9), neste estudo, gerou mudanças 

significativas em relação à matriz original (Tabela 8). Pode-se observar uma melhor 

distribuição da variância total entre as cinco componentes. Comparando-se as Tabelas 8 e 9, 

verifica-se uma redução do percentual da variância total explicada pela C1, C2 e C4 com um 

conseqüente aumento do percentual da variância explicado por C3 e C5, sem ocorrer variação 

do total explicado pelo modelo, como afirmaram Monteiro e Pinheiro (2004). 

As cargas fatoriais atribuídas a cada componente, bem como a percentagem da 

variância total explicada por cada componente, podem ser vistas na Tabela 9. 

Após a rotação, C1 expressou uma maior associação com as técnicas de produção 

agrícola. As variáveis mais significativas foram: Quais as práticas de conservação usadas? e 

Qual sua opinião sobre o projeto? (pesos > 0,84). Uma menor associação foi registrada com 

as variáveis: Tem experiência com irrigação? e Qual o grau de instrução?. A C2 passou a 

ser composta por: Quais os cuidados após aplicação dos defensivos?, O que faz com 

embalagens defensivos? e Após o desmatamento, o que faz com vegetação?. Já a C3 é 

composta pelas variáveis Usa proteção nas aplicações dos defensivos? e Como é feito o 

armazenamento dos adubos?. As componentes C2 e C3 expressam uma associação forte com 

riscos a saúde humana e a conservação do meio ambiente, sendo as variáveis: quais os 

cuidados após aplicação dos defensivos e usa proteção nas aplicações dos defensivos as mais 

significativas para as C2 e C3 respectivamente com peso superior a 0,85. 
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Tabela 9 – Matriz de cargas fatoriais das variáveis transformadas pelo algoritmo varimax nos 

cinco componentes principais selecionados do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, 

Ceará 

Componentes ou fatores 
Nº Variáveis 

C1 C2 C3 C4 C5 
C** 

1 Quais as práticas de conservação usadas? 0,858 0,170 -0,138 0,137 -0,192 0,839 

2 Qual sua opinião sobre o projeto? 0,846 -0,015 0,054 -0,169 -0,074 0,753 

3 Tem experiência com irrigação? 0,591 -0,261 0,162 0,316 0,505 0,798 

4 Qual o grau de instrução? 0,539 0,337 0,478 0,310 -0,123 0,744 

5 
Quais os cuidados após aplicação dos 
defensivos? 

0,370 0,853 -0,022 0,021 0,169 0,895 

6 O que faz com embalagens defensivos? -0,356 0,767 0,242 0,154 -0,191 0,835 

7 
Após o desmatamento, o que faz com 
vegetação? 

0,312 0,544 -0,430 0,113 -0,507 0,848 

8 
Usa proteção nas aplicações dos 
defensivos? 

-0,075 0,231 0,877 -0,240 -0,196 0,924 

9 
Como é feito o armazenamento dos 
adubos? 

0,107 -0,203 0,702 0,447 -0,001 0,745 

10 CUD? 0,018* 0,107* 0,050* 0,887* -0,093* 0,809 

11 Qual o destino do lixo domiciliar? -0,152 -0,035 -0,144 -0,155 0,776 0,671 

12 Qual o destino do esgoto sanitário? -0,028 0,229 -0,268 0,476 0,533 0,636 

  Somatórios das componentes – ΣC 3,028* 2,726* 1,562* 2,296* 0,608*   

 Autovalor (raiz característica) – F 2,493* 1,984* 1,877* 1,575* 1,568*  

 Variância (%) 20,775 16,533 15,642 13,125 13,066  

  Variância acumulada (%) 20,775 37,308 52,950 66,075 79,141   
*Valores utilizados para exemplo do cálculo do peso da variável CUD (piCUD); **C: Comunalidade - quando 
superior a 0,5 significa que o fator correspondente reproduz mais da metade da variância da variável 
correspondente. 
 

A C4 é composta pela variável CUD (Coeficiente de Uniformidade de 

Distribuição), apresentando peso igual a 0,887, a qual expressa a eficiência de irrigação no 

uso da água no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará. A C5 apresenta uma inter-relação 

com as variáveis: Qual o destino do lixo domiciliar? e Qual o destino do esgoto sanitário?, 

sendo a primeira variável mais significativa na componente com peso superior a 0,77. Essa 

componente apresenta um indicativo da preocupação dos irrigantes com a questão da 

educação ambiental. 

 

4.2.2. Descrição dos componentes e das variáveis representativas 

Os fatores determinantes da sustentabilidade do Perímetro Irrigado do Baixo 

Acaraú estão presentes na Tabela 10. Os valores elevados dos pesos fatoriais sugerem quais 

são as variáveis mais significativas em cada fator. No primeiro fator (Tabela 10) as variáveis 

“quais as práticas de conservação do solo usadas?”, “qual sua opinião sobre o projeto”, 



 68 

“tem experiência com irrigação?” e “qual o grau de instrução?” apresentaram peso 

superior a 0,50, sendo que para as duas primeiras o peso foi superior a 0,80 (Tabela 9). Essas 

variáveis são indicadoras do conhecimento e do uso de técnicas de produção agrícola. 

Esse fator se encontra em consonância com o observado em campo (Figuras 11 e 

14), onde foi identificado que 64% dos irrigantes entrevistados apresentam baixa escolaridade 

e que 77% dos mesmos não tinham experiências anteriores com a técnica da irrigação, o que 

dificulta a assimilação das práticas de produção da agricultura irrigada. Esses resultados 

reforçam o que foi observado por Souza (2003) e Vanzela et al. (2003), ou seja, a importância 

do nível de escolaridade na maior ou menor tendência de adoção das técnicas agrícolas por 

parte dos produtores rurais. Porém, mesmo sem o conhecimento do uso das técnicas de 

produção da agricultura irrigada, os produtores mostraram-se preocupados com esse fato, 

indicando a necessidade de cursos práticos e da ação da extensão rural onde o agricultor 

aprenda fazendo. 

As variáveis agrupadas pelas componentes 2 e 3 são indicadoras de um único fator, 

saúde e conservação do meio ambiente. Esse fator se encontra de acordo com o observado em 

campo (Figuras 15, 16 e 17), onde foi identificado que apenas 8% dos irrigantes entrevistados 

desmatam a área e deixam os restos vegetais em decomposição e 50% dos produtores só 

utilizam uma prática de conservação. Ainda sobre os fatores supracitados, observa-se que os 

mesmos estão relacionados com o manejo dos agroquímicos (técnicas de aplicação), e 

demonstram algum conhecimento das normas de segurança do trabalho para o operário rural; 

uma vez que dos 91% de produtores que aplicam produtos químicos no controle de pragas, 

65% usa EPI - Equipamentos de Proteção Individual (APÊNDICE I). Resultado diferente foi 

observado por Costa (2006), estudando o uso de agrotóxicos na agricultura irrigada na Bacia 

do Baixo Jaguaribe-CE, onde apenas 7% dos produtores usavam equipamentos de proteção 

individual. O uso irregular de produtos agroquímicos é uma forma de contaminação 

ambiental, conforme relatam Andrade et al. (2001) sobre a contaminação de águas associadas 

aos usos de defensivos agrícolas - caso do rio Trussu, Ceará. 
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Tabela 10 - Denominação do fator associado às variáveis explicativas 

Ordem das 

 componentes 
Denominação do fator Variáveis ou aspectos 

 

Quais as práticas de conservação usadas? 

Qual sua opinião sobre o projeto? 

Tem experiência com irrigação? 
1 

Técnicas de produção 
agrícola 

Qual o grau instrução? 
 
 

Quais os cuidados após aplicação dos 
defensivos? 

O que faz com as embalagens dos defensivos? 2 
Saúde e conservação do 

meio ambiente 
Com o desmatamento, o que faz com a 
vegetação? 
 
 

Usa proteção nas aplicações dos defensivos? 
3 

Saúde e conservação do 
meio ambiente Como é feito o armazenamento dos adubos? 

 

4 Eficiência de irrigação 
 

CUD? 
 
 

Qual o destino do lixo domiciliar? 
5 Educação ambiental 

Qual o destino do esgoto sanitário? 
 

 

 

No quarto fator (Tabela 10) a variável “CUD” apresentou peso superior a 0,80 

(Tabela 9). Essa variável é indicadora da eficiência de irrigação. Esse fator se encontra de 

acordo com o observado em campo (Figuras 18 e 19), onde foi observado que 55% dos 

sistemas de irrigação avaliados apresentaram um baixo coeficiente de uniformidade de 

distribuição – CUD, indicando a necessidade de cursos práticos, a ação da extensão rural e 

palestras onde o agricultor aprenda como melhorar a uniformidade de distribuição dos 

sistemas de irrigação. Esses resultados diferem daqueles observados por Cardoso et al. (2006) 

que avaliando os sistemas de irrigação localizada no Distrito de Irrigação Tabuleiros 

Litorâneos do Piauí, verificou que a uniformidade de distribuição da água foi considerada 

satisfatório para a maior parte (90%) dos lotes avaliados, com valores de CUD superiores a 

80%. O controle adequado da irrigação constitui fato preponderante para o êxito da atividade, 

haja vista a maximização da produtividade, da eficiência de uso de água e de nutrientes e a 

redução dos custos da irrigação, de forma a tornar a atividade mais lucrativa (BERNARDO, 

1998). Embora existam inúmeras tecnologias disponíveis para manejo racional da irrigação a 

grande maioria dos produtores ainda irriga de forma empírica e inadequada. O baixo índice de 

adoção das tecnologias deve-se principalmente ao baixo nível de escolaridade (SOUZA, 
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2003; VANZELA et al., 2003), e ao fato dos agricultores acreditarem que as mesmas são 

caras. Além disso, requerem altos conhecimentos técnicos e sua adoção não proporciona 

ganhos econômicos compensadores. 

No quinto fator (Tabela 10) as variáveis: “qual o destino do lixo domiciliar?” e 

“qual o destino do esgoto sanitário?” apresentaram peso superior a 0,50, sendo que para a 

primeira variável o peso foi superior a 0,70 (Tabela 9). Essas variáveis são indicadoras da 

educação ambiental. 

Esse fator se encontra em consonância com o observado em campo (Figuras 12 e 

13), onde foi identificado que 18% do lixo domiciliar eram jogados a céu aberto e que 23% 

das casas dos irrigantes entrevistados não apresentam nenhum tipo de saneamento, sendo os 

dejetos lançados a céu aberto. Esses resultados são semelhantes àqueles observados por 

Lacerda e Oliveira (2007) estudando agricultura irrigada e a qualidade de vida dos 

agricultores em perímetros do Estado do Ceará, Brasil. Segundo o IPEA (2007), a população 

que tem acesso a serviços de saneamento básico é menos vulnerável a doenças associadas à 

provisão deficiente de saneamento, tais como infecções diarréicas e parasitárias, dengue e 

leptospirose, entre outras. 

 

4.2.3. Determinação dos pesos associados aos indicadores de sustentabilidade 

O objetivo desta seção foi determinar o peso de cada indicador, tendo-se por base 

os critérios de avaliação previamente definidos (sub-item 3.5.2). Para tal, cada um dos 

indicadores foi avaliado segundo cada um dos critérios. Em seguida, calculou-se a pontuação 

final de cada indicador segundo esta análise multi-critério. Uma análise da sensibilidade dos 

resultados obtidos ao peso dos critérios foi realizada em paralelo, variando uma ou outra 

variável de forma a reconhecer empiricamente o melhor resultado (MEYER; BRAGA, 1999). 

Como efeito de demonstração, calculou-se o peso para a variável CUD com base 

nos valores da Tabela 9 de Cargas Fatoriais e na Equação 9. 
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O valor do peso (pi) de cada variável em função da raiz característica (Tabela 10) 

de cada componente, associado a explicabilidade de cada variável em relação às componentes 

principais extraídas, pode ser visto na Tabela 11. Procedimento semelhante foi adotado por 

Palácio (2004) na confecção de um índice de qualidade de água proposta para o vale do rio 

Trussu, Ceará. 

A Tabela 11 apresenta os pesos (pi) das variáveis classificados por ordem de 

grandeza. 

 

Tabela 11 – Pesos (pi) a serem associados aos indicadores de sustentabilidade 

Variáveis Pesos 

Qual o grau instrução? 0,157 

Quais os cuidados após aplicação dos defensivos? 0,140 

Tem experiência com irrigação? 0,125 

Quais as práticas de conservação usadas? 0,104 

Como é feito o armazenamento dos adubos? 0,092 

Qual sua opinião sobre o projeto? 0,088 

CUD? 0,078 

Qual o destino esgoto sanitário? 0,072 

Usa proteção nas aplicações dos defensivos? 0,060 

O que faz com as embalagens dos defensivos? 0,050 

Desmatamento, o que faz com a vegetação? 0,021 

Qual o destino do lixo domiciliar? 0,012 

Total 1,000 
 

Os maiores coeficientes do índice de sustentabilidade estão associados às 

variáveis: “Qual o grau instrução?”, “Quais os cuidados após aplicação dos defensivos?”, 

“Tem experiência com irrigação?” e “Quais as práticas de conservação usadas?” (Tabela 

11), associados ao Fator 1 – Técnicas de produção agrícola e Fator 2 – Saúde e conservação 

do meio ambiente (Tabela 10), o que demonstra a preocupação dos produtores com as 

técnicas de produção e a necessidade de treinamentos com os mesmos. 

 

4.2.4. Cálculo do Índice de Sustentabilidade – IS 

Como efeito de demonstração, calculou-se o Índice de Sustentabilidade – IS 

(Equação 8) para a primeira unidade produtiva do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, com base 

nos valores da Tabela 11, pesos (pi) de cada variável; do APÊNDICE III, valor atribuído a 

cada variável e a cada unidade produtiva. 



 72 

 

ii IpIpIpIS ++⋅+⋅= ...2211  

 

)30,0*012,0()50,0*021,0()80,0*050,0()60,0*060,0(

)70,0*072,0()70,0*078,0()00,1*088,0()00,1*092,0(

)60,0*104,0()00,1*125,0()60,0*140,0()60,0*157,0(Prª1

+++

++++

++++=odutivaUnidadeIS

 

 

741,0Prª1 =odutivaUnidadeIS  

 

A hierarquização das unidades produtoras foi feita a partir de índices absolutos. A 

Tabela 12 apresenta os índices de sustentabilidade (IS) e a classificação de cada unidade 

produtiva no ranking do universo estudado. Os índices de sustentabilidade obtidos variaram 

no intervalo de 0,283 a 0,916. Os menores valores significam níveis de maior 

insustentabilidade, enquanto os valores mais elevados significam níveis de maior 

sustentabilidade. Melo (1999), estimando um índice de agricultura sustentável: o caso da 

agricultura irrigada do Vale do Submédio São Francisco, encontrou valores do índice de 

sustentabilidade variando de 0 a 0,589. Porém, o autor supracitado considerou, na confecção 

do índice de sustentabilidade, uma classificação inversa à considerada nesta pesquisa, na qual 

o  valor do índice próximo de zero representava alto nível de sustentabilidade e próximo de 

um insustentável. 

A média global de sustentabilidade entre os produtores foi de 0,538, 

representando uma condição de sustentabilidade comprometida (0,40 < ISP ≤  0,60). Carneiro 

Neto (2005) estimando um índice de sustentabilidade ambiental para os perímetros irrigados 

Ayres de Sousa e Araras Norte, ambos localizados na bacia do Rio Acaraú, encontrou uma 

média global de 0,550 e 0,410, classificando ambos como sustentabilidade comprometida, 

respectivamente, para os perímetros irrigados Ayres de Souza e Araras Norte. Valores 

semelhantes em agricultura de sequeiro foi observado por Barreto et al. (2005) em estudo da 

sustentabilidade de três assentamentos no município de Caucaia – CE. O referido autor 

encontrou valores do índice de sustentabilidade de 0,644, 0,572 e 0,5864, respectivamente 

para os assentamentos federais (INCRA) Boqueirão dos Cunhas, Angicos e o assentamento 

estadual de Buíque/Poço verde. 
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Tabela 12 – Índices de sustentabilidade e ranking entre as 22 unidades produtivas 

Unidade Produtiva IS Rank 

12 0,916 1 

13 0,880 2 

1 0,741 3 

19 0,729 4 

22 0,716 5 

11 0,671 6 

9 0,590 7 

4 0,562 8 

7 0,543 9 

16 0,541 10 

18 0,539 11 

3 0,522 12 

2 0,489 13 

6 0,488 14 

14 0,485 15 

21 0,428 16 

10 0,371 17 

15 0,362 18 

17 0,350 19 

20 0,327 20 

5 0,296 21 

8 0,283 22 

Média 0,538   

Desvio Padrão 0,179   
 

Na Tabela 13 têm-se os resultados da agregação dos índices estimados, conforme 

modelo descrito no ítem 3.5.6. 

A partir da classificação adotada percebeu-se que 9,0% das unidades produtivas 

estudadas encontram-se numa situação de sustentabilidade equilibrada (IS > 0,8). Outros 

18,2% dos produtores ainda são considerados sustentáveis, mas em condição de ameaça, que 

pode advir de qualquer um dos fatores contabilizados no índice. Quase metade dos colonos 

(45,5%) pesquisados registrou uma sustentabilidade que já se apresenta de alguma forma 

comprometida e os demais (27,3%) estão em condições de insustentabilidade. Somando, as 

classes de sustentabilidade comprometida e insustentável perfaz um total de 72,8%. Um 

agravante para esses números é a data de implantação do Perímetro (1983), enquanto os 

serviços de administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum tiveram 
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início no ano de 2001 (sete anos de existência) (DNOCS, 2007). Condições melhor de 

sustentabilidade foi aferido no Vale do Sub-médio São Francisco por Melo (1999). O referido 

autor observou que 50,8% das unidades eram sustentáveis, 34,9% apresentaram 

sustentabilidade ameaçada e outros 14,3% foram enquadrados como com sustentabilidade 

comprometida, não havendo unidades produtivas classificadas como insustentável e 

seriamente insustentável. 

 

Tabela 13 – Classificação dos produtores com relação à sustentabilidade do Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú, Ceará 

Números de  Proporção 
Classificação 

Produtores (%) 
Sustentável 2 9,0 

Sustentabilidade Ameaçada 4 18,2 
Sustentabilidade Comprometida 10 45,5 

Insustentável  6 27,3 
Seriamente Insustentável 0 0,0 

Total 22 100,0 
 

Uma informação importante a ser adicionada é o fato de que 50% dos 

entrevistados consideraram a situação atual do perímetro boa e 36% regular, o que mostrou 

ainda certo grau de aceitação por parte dos irrigantes das atuais condições do Perímetro 

Irrigado Baixo Acaraú, Ceará. 
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5. ESTUDO DE CASO: A salinidade e a eficiência de irrigação na unidade produtiva no 

PIBAU, Ceará 

 
5.1. Monitoramento dos sais 

Com o objetivo de se traçar um perfil das condições do recurso solo nas áreas 

irrigadas do Perímetro Irrigado do Baixo Acaraú será apresentado um estudo de caso em uma 

unidade produtiva no que concerne a adição de sais ao solo pelo manejo inadequado da 

irrigação. Para acompanhar o status salino ao longo do perfil de solos irrigados e solos de 

mata nativa, determinou-se a Condutividade Elétrica da solução do solo. Os solos das duas 

áreas estudadas foram monitorados durante o período de 5 anos (2003-2007), na unidade 

produtiva de número 10 (Tabela 12). Trata-se de um lote de categoria de Pequeno Produtor, 

com área total de 8,0 ha. A adubação da cultura é feita sobre a forma de cobertura, próximo à 

planta. O manejo da adubação encontra-se especificado na Tabela 14. O índice de 

sustentabilidade dessa unidade foi de 0,371. 

 

Tabela 14 – Manejo da adubação adotado na área estudada no PIBAU, Ceará 

Elementos Fonte Quantidades (kg ha-1 mês-1) 

Nitrogênio Uréia 56 

Potássio Cloreto de potássio 80 

Fósforo MAP 37,34 

Cálcio Calcário 80 

Micronutrientes FTE BR 12 13,34 

Adubação orgânica Esterco de curral 1700 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Para a realização das coletas tomou-se do lote apenas uma sub-área de 4,0 ha, 

cultivada com banana ( Musa spp) desde 2002 e irrigado por microaspersão (Figura 20A). A 

área da mata nativa selecionada localiza-se em frente ao lote, porém sem sofrer influência da 

irrigação (Figura 20B). 
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                                [a]                                                                             [b] 

Figura 20 – Vista parcial da área cultivada [a] e mata nativa em estudo no PIBAU, Ceará [b] 

 

Na área cultivada, as amostras de solo foram coletadas em quatro profundidades 

(0 a 0,30 m, 0,30 a 0,60 m, 0,60 a 0,90 m e 0,90 a 1,20 m), na projeção da copa das plantas 

em quatro pontos aleatórios eqüidistantes (SANS, 2000), formando uma amostra composta 

para cada profundidade (Figura 21A). Na área da mata nativa as amostras foram coletadas às 

mesmas profundidades da área irrigada, porém, por se tratar de uma área não afetada pelo 

manejo da irrigação e adubação, tomou-se apenas um ponto para amostragem por 

profundidade (Figura 21B). Depois de coletado, o solo foi acondicionado em sacos plásticos, 

fechado, identificado e enviado ao laboratório para determinação da condutividade elétrica. 

 

  

                                [a]                                                                    [b] 

Figura 21 – Coleta de solo, para análises, na área irrigada [a] e mata nativa [b] do PIBAU, 

Ceará 

 



 77 

A determinação da Condutividade Elétrica foi realizada em cada amostra de solo 

no Laboratório de Solos e Água da Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza – CE. A 

metodologia utilizada foi a recomendada por Richards (1954). Foi obtida uma suspensão de 

solo:água na proporção 1:l em que foram tomados 150 g da amostra e adicionados 150 mL de 

água deionizada. Depois de agitado e filtrado tomou-se a suspensão efetuou-se a determinação 

da CEes. 

Para a avaliação da ação das chuvas na lixiviação dos sais no perfil do solo e do 

impacto da irrigação na área estudada, os dados da CEes foram classificados de acordo com a 

estação chuvosa e seca e aplicou-se um teste estatístico para comparação de médias de 

amostras independentes, a 1% de significância. Para o primeiro caso, foram comparadas as 

médias do período seco com o chuvoso na área irrigada, com o intuito de se obter a 

variabilidade temporal dos sais totais do solo na área trabalhada. 

Para se identificar a ocorrência do impacto da irrigação efetuou-se estudo 

comparativo entre os valores da CEes da área irrigada e da mata nativa, considerou-se os 

valores médios de todo o período estudado. Aplicou-se o teste t de Student para comparação 

das médias de amostras independentes e variâncias desconhecidas e supostas desiguais pelo 

emprego do pacote estatístico SPSS 13.0 for Windows (Stalistical Package for Social 

Sciences). 

A variação da Condutividade Elétrica do extrato de saturação do solo (CEes), para 

todas as camadas, da área irrigada e mata nativa durante o período de estudo, bem como a 

precipitação pluviométrica, podem ser vistos na Figura 22. Com base nesta, verifica-se que, 

de um modo geral, houve aumento na concentração dos sais totais, da área irrigada em ralação 

à mata nativa, ao longo do período estudado nos solos do Baixo Acaraú. O maior valor 

observado para a CEes (0,52 dS m-1) foi registrado na camada de 0 a 0,30 m (Figura 22B) no 

mês de julho de 2005. Já o maior incremento (477%) ocorreu na camada de 0,60 - 0,90 m em 

novembro de 2007, quando a CEes da área irrigada foi de 0,25 dS m-1 (Figura 22D) e a da 

mata nativa foi de 0,04 dS m-1. Isto pode ser atribuído ao manejo da irrigação, incluindo os 

sais constantes na água, bem como os adicionados por intermédio das adubações. Meireles et 

al. (2003) encontraram incrementos bem superiores ao supracitado, em estudo semelhante na 

Chapada do Apodi, Ceará, onde o maior incremento foi de 2600% no mês de outubro de 

2002, na camada de 0,60 – 0,90 m. 
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Figura 22 – Variação temporal da CE do extrato solo:água 1:1 das áreas estudadas no 

Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, Ceará 
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Incrementos também foram registrados por Chaves et al. (2006) estudando áreas 

do Perímetro Irrigado Araras Norte na bacia do Acaraú, assim como D’Almeida (2002) e 

Andrade et al. (2004) em pesquisas realizadas nas áreas irrigadas no Distrito de Irrigação 

Jaguaribe-Apodi, localizado na bacia do Jaguaribe. Salienta-se no entanto, que os incrementos 

registrados por estes autores são bem superiores aos encontrados neste trabalho. Isto se deve 

ao tipo de solo predominante na região do PIBAU (solos arenosos, com baixa concentração de 

argila) em comparação aos dos outros perímetros (solos mais argilosos). 

Pela observação das Figuras 22B, 22C, 22D e 22E, verifica-se que os valores da 

CEes, de uma maneira geral, tendem a se manter superiores na área irrigada, principalmente 

nas últimas observações. No entanto estes valores são bem inferiores aos limites mínimos que 

classificam um solo como salino, tanto pela classificação proposta por Richards (1954) (CE > 

4,0 dS m-1), Tabela 1, quanto pela proposta do comitê de terminologia da Sociedade 

Americana de Ciência do Solo, que é de CE > 2,0 dS m-1 (BONH et al., 1985). Salienta-se no 

entanto, que as classificações citadas acima, os valores de CE são determinados no extrato de 

saturação do solo, enquanto que, os valores de CEes apresentado na Figura 22 foram 

determinados na solução 1:1. 

Observa-se ainda pelas figuras supracitadas, que os valores de CEes da área 

irrigada, de todas as camadas, no último mês amostrado (nov/07) são praticamente os mesmos 

observados no inicio do estudo (mar/03). Verifica-se ainda, para todas as camadas, que os 

valores de CEes da área irrigada se mantêm bem próximos aos valores de CEes da mata 

nativa. Estes resultados diferenciam-se dos observados por Meireles et al. (2003) em estudo 

desenvolvido no Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi. Estes autores verificaram que o 

manejo da irrigação adotado na área, durante um período de dois anos e meio, resultou em um 

aumento na CEes de 10 vezes em relação a salinidade do solo da mata nativa. 

O efeito da chuva (Figura 22A) na lixiviação dos sais foi mais pronunciado no 

período chuvoso de 2004 (Figura 22B). Neste período, os valores de CEes da área irrigada, 

em todas as camadas, se equivaleram obtidos no solo coletado sob da mata nativa. Isso se 

explica pela lixiviação dos sais adicionados ao solo da área irrigada, em decorrência do total 

de chuva precipitada neste ano, a qual atingiu 1.053,50 mm, sendo, 17% superior a média 

anual da região. Além disto, 66% (596,00 mm) desta pluviosidade ocorreu em apenas um 

mês, janeiro de 2004 (Figura 22A). Estes resultados estão de acordo com Hoorn (1971) que 

afirmou que a lixiviação no perfil do solo é maior quando uma dada altura pluviométrica, que 

ocorreria em um longo período de tempo, concentra-se em um curto espaço de tempo. 
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A característica solo é o fator determinante para os baixos valores de CEes da área 

irrigada do Baixo Acaraú. Por suas características, conforme discutido anteriormente, este não 

permite que se acumulem sais suficientes, ao ponto de se tornar salino. Isto se confirma pelo 

fato de que mesmo no período seco de cada ano (Figura 22), os valores de CEes da área 

irrigada sempre apresentam valores bem baixos, não se distanciado tanto da CEes da mata 

nativa. 

Os valores médios, o desvio padrão e o teste de comparação entre as médias da 

CEes para o período seco e chuvoso na área irrigada pode ser visto na Tabela 15. Por meio 

desse teste, efetuou-se o estudo da lixiviação dos sais pela ação da chuva na área. Pelos 

valores médios pode-se observar que a lixiviação dos sais na área irrigada ocorreu apenas na 

camada de 0 a 0,30 m e de 0,30 a 0,60 m. 

Verificou-se que, mesmo ocorrendo uma diminuição de 36,41 e 1,61% entre as 

CEes do período seco e do período chuvoso, nas camadas de 0 a 0,30 cm e 0,30 a 0,60 m, 

respectivamente, a lixiviação dos sais totais não proporcionou alterações significativas 

(α=0,01). Portanto, a precipitação pluvial não foi suficiente para diminuir os sais adicionados 

à área pela prática da irrigação, onde a precipitação total no período estudado foi inferior em 

5,5% à média da região. Meireles et al. (2003) obtiveram resultados semelhantes em 

cambissolo irrigado da Chapada do Apodi, CE. Pereira et al. (1986) observaram resultados 

diferentes em áreas irrigadas do projeto Curu-Paraipaba, CE, onde os sais adicionados durante 

a irrigação foram lixiviados em todas as camadas, sendo necessário apenas um total de chuva 

de 300 mm. Atribuiu-se essa lixiviação à textura franco-arenosa dos solos da região. 

 
TABELA 15 – Comparação de médias da CEes (dS m-1) do solo entre a estação chuvosa e a 

seca na área irrigada, em estudo, no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú 

Camada (m) Período n Média Desvio Padrão t Sig (bilateral) 

Seco  10 0,2512 0,1155 
0 a 0,30 

Chuvoso 11 0,1845 0,0643 
-1,597 0,128 

Seco  10 0,1862 0,0847 
0,30 a 0,60 

Chuvoso 11 0,1832 0,0860 
-0,080 0,937 

Seco  10 0,1704 0,0575 
0,60 a 0,90 

Chuvoso 11 0,1755 0,0569 
0,197 0,846 

Seco  10 0,1384 0,0488 
0,90 a 120 

Chuvoso 11 0,1545 0,0625 
0,640 0,530 

Nível de significância a 1%. 
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A análise de variância dos dados de condutividade elétrica no solo de a área 

irrigada e de mata nativa, durante todo o período em estudo, estão presentes na Tabela 16. 

Com exceção da camada inferior (0,90 a 1,20 m), nas demais camadas estudadas a adição de 

sais ao solo pelo manejo da irrigação foi altamente significativa, expressando a necessidade 

de uma mudança no manejo da irrigação adotado (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Comparação de médias da CEes (dS m-1) do solo durante todo o período em 

estudo para a área irrigada e mata nativa, no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú 

Camada (m) Área n Média Desvio Padrão t Sig (bilateral) 

AI1 21 0,2194 0,0950 
0 a 0,30 

MN2 21 0,1421 0,0686 
3,021 0,005** 

AI1 21 0,1849 0,0810 
0,30 a 0,60 

MN2 21 0,1173 0,0776 
2,762 0,009** 

AI1 21 0,1714 0,0548 
0,60 a 0,90 

MN2 21 0,1101 0,0705 
3,141 0,003** 

AI1 21 0,1495 0,0556 
0,90 a 120 

MN2 21 0,1262 0,0730 
1,160 0,253 

1AI: Área irrigada; 2MN: Mata nativa. **Significativo a 1% de probabilidade pelo o teste t. 

 

Os incrementos entre as médias da CEes do solo da área irrigada e da mata nativa 

variaram de 54,37, 57,64, 55,58 e 18,39% nas camadas de 0 a 0,30 m, 0,30 a 0,60 m, 0,60 a 

0,90 m e 0,90 a 1,20 m, respectivamente, indicando que o maior acúmulo de sais está nas 

camadas superiores. Resultados semelhantes foram observados por Andrade et al. (2004), 

estudando a evolução da concentração iônica da solução do solo em áreas irrigadas na 

Chapada do Apodi, Ceará, onde as maiores concentrações foram registradas nas camadas 

superiores. Na última camada, Tabela 16, mesmo a média da CEes da área irrigada, sendo 

18,39% superior à média da área da mata nativa, não houve diferença significativa a 1%. 

Resultados diferentes foram observados por Chaves et al. (2006), estudando o risco de 

degradação em solo irrigado do Distrito de Irrigação do Perímetro Araras Norte, Ceará, onde 

o maior acúmulo de sais foi encontrado na camada inferior. Quanto ao desvio padrão da CEes 

do solo na área irrigada, o maior valor ocorreu na camada superior, indicando que, na mesma, 

os sais apresentaram maior variação em torno do valor médio. Esse fato é compreensível visto 
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ser este o local que está sujeito a ação direta do manejo da irrigação e aplicação dos 

fertilizantes minerais. 

 

5.2. Avaliação do sistema de irrigação 

Os coeficientes indicadores do desempenho de um sistema de irrigação podem ser 

visualizados na Tabela 17. Observar que o Coeficiente de Uniformidade Distribuição – CUD, 

apresentou um valor de 80,45%. De acordo com a classificação de Merriam e Keller (1978), o 

desempenho do sistema de irrigação é classificado como bom. Pereira et al. (2005), avaliando 

a uniformidade de um sistema de irrigação localizada, observou um CUD de 68,08%, 

portanto, inferior ao encontrado neste trabalho. Segundo López et al. (1992), o emprego desse 

coeficiente em avaliação de sistemas de irrigação localizada é mais indicado, pois, possibilita 

uma visualização mais clara com relação às plantas que estão recebendo menos água. Por 

outro lado o coeficiente de variação foi de 38,29%, indicando que o manejo da irrigação não 

vem sendo corretamente efetuado, como comentado anteriormente. Barreto Filho et al. (2000) 

encontraram CV variando de 8% a 11% ao estudarem o desempenho de um sistema de 

irrigação em nível de campo. Este alto CV pode ser atribuído a um funcionamento inadequado 

do sistema, provocado por entupimentos de emissores. Outros fatores também podem estar 

associados, como: descaracterização de emissores por ocasião de desentupimentos e o próprio 

desgaste natural do sistema devido, ao tempo de uso. 

 

Tabela 17 – Coeficientes da avaliação do sistema de irrigação 

Coeficientes Unidade Valores 

qn L h-1 40,83 
qa L h-1 42,33 
CUD % 80,29 
CV* % 38,29 
Ea % 72,40 

*coeficiente de variação da vazão dos emissores. 

 

Ainda, com base nos dados apresentados na Tabela 17, verifica-se que a eficiência 

de aplicação do sistema foi de 72,40%. Autores como Barreto Filho et al. (2000) encontraram 

valores variando de 78,3% a 84,6%, ao avaliarem subáreas de um sistema de irrigação por 

microaspersão em condições de campo. Keller e Bliesner (1990) recomendam que valores de 

Ea devam ser superiores a 80%. Verifica-se que os valores de Ea encontrados são inferiores 

ao recomendado pela literatura. 
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5.3. Fatores influentes na sustentabilidade da unidade produtiva em estudo 

Na Tabela 18 estão os valores dos escores atribuídos a cada variável que compõe 

o índice de sustentabilidade, seguindo os critérios do APÊNDICE II, para unidade produtiva 

em estudo. 

 

Tabela 18 – Escores atribuídos para as variáveis que compõe o índice de sustentabilidade 

Variáveis Escore 

Como é feito o armazenamento dos adubos? 1,00 
Qual sua a opinião sobre o projeto?  1,00 
Usa proteção na aplicação de defensivos? 1,00 
CUD? 0,70 
Desmatamento, o que faz com a vegetação?  0,50 
O que faz com as embalagens dos defensivos? 0,30 
Quais os cuidados após aplicação defensivos? 0,20 
Quais as práticas de conservação? 0,20 
Qual o destino do lixo domiciliar? 0,10 
Qual o grau de instrução? 0,00 
Tem experiência com irrigação? 0,00 
Qual o destino do esgoto sanitário? 0,00 

 

O valor do índice de sustentabilidade para está unidade foi de 0,371 (Tabela 13), 

sendo classificado como insustentável. 

Observamos que apesar do solo não apresentar risco de salinização e o sistema de 

irrigação funcionar com uma uniformidade de distribuição – CUD classificado como bom 

segundo Merriam e Keller (1978), a unidade em estudo apresenta índice de sustentabilidade 

de 0,371. Isso ocorre porque a sustentabilidade de uma determinada atividade é 

multidiciplinar, havendo a necessidade do envolvimento de fatores indicadores de nível 

educacional e conservação do meio ambiente. 
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6. CONCLUSÃO 
 

O emprego da Análise Fatorial/Análise do Componente Principal (AF/ACP) 

promoveu a redução de 12 características dos fatores que influenciam a sustentabilidade do 

Perímetro para cinco componentes, que explicam 79,141% da variância total.  

Os indicadores da sustentabilidade do Perímetro Baixo Acaraú, Ceará, de acordo 

com as variáveis utilizadas, estão principalmente relacionados a fatores como: à falta de 

conhecimento e do uso de técnicas corretas de produção agrícola; e a problemas de saúde e 

conservação do meio ambiente. 

Os índices de sustentabilidade relativamente aceitáveis em alguns casos, não 

significa que a situação do Perímetro seja cômoda, pelo contrário, é muito preocupante, dado 

que 45,5% das unidades produtivas apresentam sustentabilidade comprometida e 27,3% das 

unidades produtivas apresentam condições de insustentabilidade. 

O modelo da assistência técnica adotada na área em estudo não atende as 

necessidades dos irrigantes. 

Os produtores utilizam poucas práticas de conservação do solo, sendo a mais 

usada à cobertura morta e 18% dos produtores ainda, fazem uso da queimada sobre a área 

total. 

A grande parte dos sistemas de irrigação (67%) funciona com uma baixa 

eficiência aplicação (< 80%) no uso da água. 
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APÊNDICE I 
 

FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS DOS INDICADORES – PERÍMETRO IRRIGADO 
BAIXO ACARAÚ, CEARÁ 

 

Respostas Freqüências  
Quando adquiriu a propriedade?  

Com o início do projeto 55% 
Depois 45% 
  

Possuía experiência com irrigação?   
Sim 23% 
Não 77% 
  

O que fazia antes?   
Agricultura de sequeiro 47% 

Pecuária 18% 
Trabalhavam em empresas não ligadas ao setor agrícola 24% 

Outros 10% 
  

Área total   
< 10 ha 91% 
≥10 ha 9% 
  

Área de plantio   
≤ 50% 27% 

> 50%<100% 46% 
100% 27% 
  

Grau de instrução   
Analfabeto 14% 

1º grau incompleto 50% 
1º grau completo 9% 
2º grau incompleto 4% 
2º grau completo 14% 
Superior incompleto 0% 
Superior completo 9% 

  
Esgotamento sanitário?   

Fossa 77% 
Rede coletora 0% 
Não há 23% 
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Respostas Freqüências  
Qual o destino do lixo domiciliar?   

Enterrado 0% 
Queimado 23% 
Coletado 59% 
Céu aberto 18% 

  
Tipo de sistema de irrigação?   

Microaspersão 41% 
Gotejamento 9% 
Miniaspersão 0% 

Microaspersão e gotejamento 50% 
Outros 0% 
  

Horário da irrigação   
Manhã 0% 
Tarde 0% 
Noite 41% 

Manhã e tarde 14% 
Tarde e noite 4% 
Manhã e noite 9% 

Manhã, tarde e noite 27% 
Sem resposta 5% 

  
Como você sabe que está na hora de irrigar?   

Sensor 0% 
Tensiômetro 10% 
No olho 90% 
Outros 0% 
  

Como determina o tempo de irrigação?   
Evaporação 0% 
Fase da cultura 54% 

Evaporação e fase da cultura 5% 
Outros 41% 
  

Você já mediu a quantidade de água aplicada?   
Sim 82% 
Não 18% 
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Respostas Freqüências  
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição - CUD*?   

Excelente 18% 
Bom 27% 
Regular 27% 
Ruim 28% 

* Classificação segundo Merriam & Keller (1978) .  
  

Abre o sistema de irrigação para limpeza?   
Sim 95% 
Não 5% 
  

Que critério usa para fazer a limpeza do sistema de filtragem?   
Diferença de pressão 50% 

Vazão 9% 
Outros 41% 
  

Faz uso de venenos para o controle de pragas ?   
Sim 91% 
Não 9% 
  

Faz consórcio?   
Sim 23% 
Não 77% 
  

Qual das seguintes técnicas utilizou no preparo do solo   
Gradagem 9% 
Subsolagem 0% 
Aração 4% 
Calagem 0% 

Gradagem, aração e calagem 41% 
Gradagem e calagem 23% 
Gradagem e aração 23% 

Equipamento com tração animal 5% 
  

Qual das seguintes técnicas utilizou na limpeza do terreno?   
Desmatamento manual 36% 

Desmatamento mecanizado 55% 
Não marcou 9% 
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Respostas Freqüências  
Com o desmatamento,o que faz com a vegetação?    

Queima em toda área 14% 
Faz coivaras e queima 64% 

Faz coivaras e deixa em decomposição 4% 
Outros 18% 
  

Já realizou análise de solo?   
Sim 45% 
Não 55% 
  

Nota que o solo esta ficando fraco?   
Sim 32% 
Não 68% 
  

Já realizou análise de água?   
Sim 14% 
Não 86% 
  

Na sua propriedade há sulcos, grotas ou voçorocas?   
Sim  9% 
Não 91% 
  

Existem sinais de endurecimento do solo?   
Sim 27% 
Não 73% 
  

Existem locais onde não consegue mais produzir?   
Sim 9% 
Não 91% 
  

Nota perda na quantidade de produção?   
Sim 45% 
Não 55% 
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Respostas Freqüências  
Quais as seguintes práticas de conservação do solo utiliza?   

1 - Bagana ou restos de plantas 19% 
2 - Planta sempre no mesmo terreno 4% 

3 - Quebra-vento 13% 
4 - Rotação de cultura 14% 
5 - Plantio direto 0% 

1, 3 e 4 15% 
3 e 4 4% 
1, 2 e 4 4% 
1, 2, 3 e 4  23% 
2 e 4 4% 
  

Tem cronograma de adubação?   
Sim 77% 
Não 18% 

Sem resposta 5% 
  

Baseada em que o cronograma de adubação?   
Análise de solo 14% 

Assistência técnica 49% 
Análise de solo e Assistência técnica 27% 

Outros 10% 
  

Qual a forma de aplicação de adubos?   
Manual 41% 

Fertirrigação 23% 
Mecanizado 0% 

Manual e fertirrigação 36% 
  

Se faz fertirrigação, qual o equipamento usado?   
Venturi 80% 

Bomba auxiliar 20% 
Outros 0% 
  

Em que hora faz a fertirrigação?   
15 minutos após o início da irrigação 0% 

No início da irrigação 8% 
No final da irrigação 46% 

Quando pára de fertirrigar continua com a irrigação  
aproximadamente 15 minutos 

46% 

Outros 0% 
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Respostas Freqüências  
Com que freqüência faz a fertirrigação?   

Diário 58% 
Semanal 18% 
Quinzenal 8% 
3 a 4 meses 8% 
Sem resposta 8% 

  
Como faz o armazenamento de adubos e  

defensivos agrícolas?   
1 - Em casa 18% 

2 - Em local reservado 82% 
3 – outros 0% 

  
Que tipo de equipamento usa na aplicação dos  

defensivos agrícolas?   
Pulverizador costal 56% 

Mecânico 19% 
Manual 8% 

Mecânico e costal 4% 
Bomba motor e máquina costal 4% 

Não usa 9% 
  

Usa proteção?   
E.P.I 65% 

Luva e máscara 5% 
Óculos, máscara e botas 5% 
Luva, máscara e botas 5% 
Não usa proteção 20% 

  
Horário em que aplica os defensivos agrícolas?   

Manhã  40% 
Tarde 5% 
Noite 0% 

Manhã e tarde 40% 
Manhã ou tarde 5% 
Tarde e noite 5% 

Manhã, tarde e noite 5% 
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Respostas Freqüências  
Quais os cuidados pessoais após a aplicação dos defensivos 

 agrícolas ou adubos?   
Toma banho 20% 
Lava as roupas 0% 
Lava as mãos 20% 

Toma banho e Lava as roupas 20% 
Toma banho e Lava as mãos 5% 

Toma banho, lava as roupas e lava as mãos 35% 
Nenhum 0% 

  
O que fez com as embalagens dos defensivos agrícolas?   

Deixa no terreno e depois enterra 0% 
Joga no lixão 30% 

Devolve ao fornecedor 60% 
Reutiliza 0% 
Outros 10% 
  

Qual a origem da água utilizada?   
Irrigação:   
Canal 100% 
Lagoa 0% 

Poço profundo 0% 
Doméstico:   
Canal 5% 
Cagece 24% 
Lagoa 0% 

Poço profundo 71% 
  

Ocorre falta de água?   
Sim 0% 
Não 100% 
  

Recebe assistência técnica?   
Sim 82% 
Não 18% 
  

Com que freqüência?   
Semanal 52% 
Quinzenal 18% 
Mensal  18% 

4 em 4 meses 12% 
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Respostas Freqüências  
Quais os principais problemas enfrentados na  

comercialização do(s) produto(s)?   
Só produz o suficiente para comer 0% 

Não tem problemas 9% 
Atravessadores 37% 
Baixa nas vendas 19% 

Outros 4% 
Atravessadores e baixa nas vendas 23% 

Baixa nas vendas e outros 4% 
Atravessadores e outros 4% 

  
Qual a sua opinião sobre o perímetro?   

Boa 50% 
Regular 36% 
Ruim 14% 
  

Treinamento que gostaria de receber?   
1 - Organização dos produtos 14% 

2 - Técnicas de produção e cultivo 27% 
3 - Conservação do solo 14% 
4 - Aplicação de pesticidas 9% 

5 - Controle biológico de pragas e doenças 9% 
6 – Outros 9% 

Não quer recebe 18% 
  

Qual o custo com energia (R$)?   
Período chuvoso   

<100,00 64% 
100,00 a 300,00 36% 

>300,00 0% 
Período seco   
<100,00 0% 

100,00 a 300,00 14% 
>300,00 86% 
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Respostas Freqüências  
Qual o custo com água (R$)?   

Período chuvoso   
<154,00 80% 

154,00 a 300,00 13% 
>300,00 7% 

Período seco   
<154,00 0% 

154,00 a 300,00 67% 
>300,00 33% 

  
Tem acesso a posto de saúde?   

Sim 91% 
Não 9% 
  

Recebe visita do agente de saúde?   
Sim 53% 
Não 47% 
  

Onde fica a escola que seus filhos freqüentam?   
Na própria localidade 82% 

Na cidade 6% 
Na capital do Estado 12% 

  
Qual o seu meio de transporte?   

Carro 23% 
Moto 59% 
Bicicleta 0% 
Não tem 18% 
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APÊNDICE II 
 

Tabela 1 – Critérios dos escores atribuídos as variáveis do índice de sustentabilidade 

Variáveis Respostas Escore atribuído 
Analfabeto 0 

1º grau incompleto 0,15 
1º grau completo 0,30 
2º grau incompleto 0,45 
2º grau completo 0,6 
Superior incompleto 0,8 

Qual o grau 
instrução? 

Superior completo 1 
Plantio direto 0,2 

Rotação de cultura 0,2 
Cobertura morta 0,2 
Quebra-vento 0,2 

Quais as práticas de 
conservação usada? 

Outra 0,2 
Boa 1 

Regular 0,5 
Qual sua opinião 
sobre o projeto? 

Ruim 0 
Sim 1 Tem experiência 

com irrigação? Não 0 
Toma banho 0,5 
Lava as roupas 0,3 
Lava as mãos 0,2 

Quais os cuidados 
após aplicação? 

Nenhum 0 
Devolve ao fornecedor  1 

Joga no lixão 0,4 
Deixa no terreno, depois enterra 0,1 

Reutiliza 0 

O que faz com as  
embalagensdefensivos? 

Outros (queima) 0,3 
Faz coivaras e deixa 
em decomposição 

1 

Faz coivaras e queima 0,5 
Com o desmatamento, 

o que faz com a vegetação? 

Queima em toda área  0 
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Tabela 2 – Critérios dos escores atribuídos as variáveis do índice de sustentabilidade 

(continuação) 

Variáveis Respostas Escore atribuído 
Máscara 0,4 
Luva 0,2 
Óculos 0,2 
Botas 0,1 
Avental 0,1 

Usa proteção na aplicação 
dos defensivos? 

Não usa proteção 0 
Em local reservado 1 Como é feito o 

armazenamento dos adubos? Em casa 0 
Excelente 1 
Bom 0,7 
Regular 0,4 

CUD? 

Ruim 0 
Coletado 1 
Queimado 0,3 
Enterrado 0,4 

Qual o destino do 
lixo domiciliar? 

Céu aberto 0 
Rede coletora 1 
Fossa séptica 0,7 

Qual o destino do 
esgoto sanitário? 

Não há 0 
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APÊNDICE III 

 

Tabela 1 – Valores atribuídos para as variáveis das unidades produtivas 

Unidades Qual o grau de Quais os cuidados Tem experiência Quais as práticas de 
produtivas Instrução – Ii? após aplicação – Ii? com irrigação – Ii? conservação – Ii? 

1 0,60 0,60 1,00 0,60 
2 0,15 1,00 0,00 0,60 
3 0,00 0,80 0,00 0,60 
4 0,00 0,80 1,00 0,20 
5 0,15 0,70 0,00 0,40 
6 0,00 0,80 0,00 0,20 
7 0,00 1,00 0,00 0,60 
8 0,15 0,20 0,00 0,20 
9 0,80 0,70 0,00 0,80 
10 0,00 0,20 0,00 0,20 
11 0,15 1,00 1,00 0,80 
12 0,80 1,00 1,00 0,80 
13 1,00 1,00 1,00 0,80 
14 0,00 0,20 1,00 0,20 
15 0,15 1,00 0,00 0,20 
16 0,30 1,00 0,00 0,20 
17 0,00 0,20 0,00 0,20 
18 0,30 1,00 0,00 0,20 
19 0,80 1,00 0,00 0,80 
20 0,00 0,50 0,00 0,40 
21 0,00 0,50 0,00 0,00 
22 1,00 1,00 0,00 0,20 
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Tabela 2 – Valores atribuídos para as variáveis das unidades produtivas (continuação) 

Unidades  Armazenamento  Qual sua a opinião Esgoto 

produtivas dos adubos – Ii? sobre o projeto – Ii?  
CUD – Ii? 

Sanitário – Ii? 

1 1,00 1,00 0,70 0,70 
2 0,00 1,00 0,00 0,70 
3 1,00 1,00 0,40 0,70 
4 1,00 0,50 0,40 0,70 
5 0,00 0,50 0,00 0,70 
6 1,00 1,00 0,00 0,70 
7 1,00 0,50 0,40 0,70 
8 1,00 0,00 0,40 0,00 
9 1,00 1,00 0,00 0,00 
10 1,00 1,00 0,40 0,00 
11 1,00 1,00 0,70 0,70 
12 1,00 1,00 1,00 0,70 
13 1,00 1,00 0,70 0,70 
14 1,00 1,00 0,00 0,70 
15 0,00 0,50 0,00 0,00 
16 1,00 0,50 0,40 0,70 
17 1,00 0,00 0,70 0,70 
18 1,00 0,00 0,70 0,70 
19 1,00 1,00 1,00 0,00 
20 0,00 0,50 1,00 0,70 
21 1,00 0,50 0,70 0,70 
22 1,00 0,50 1,00 0,70 
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Tabela 3 – Valores atribuídos para as variáveis das unidades produtivas (continuação) 

Unidades  Usa proteção O que faz com as  Desmatamento, Lixo  
produtivas aplicação de  embalagens  o que  faz coma  Domiciliar 

  defensivos – Ii? defensivos – Ii? vegetação – Ii?  – Ii ? 
1 0,60 0,80 0,50 0,30 
2 1,00 1,00 0,50 0,30 
3 0,70 0,40 0,50 1,00 
4 0,90 0,40 0,00 1,00 
5 0,00 0,30 0,50 1,00 
6 1,00 1,00 0,50 0,30 
7 1,00 1,00 0,50 0,10 
8 1,00 0,30 0,00 1,00 
9 1,00 0,40 0,50 1,00 
10 1,00 0,30 0,50 0,10 
11 0,00 0,30 0,50 1,00 
12 1,00 1,00 0,50 1,00 
13 1,00 0,30 0,50 0,30 
14 0,90 0,30 0,00 1,00 
15 1,00 1,00 0,50 1,00 
16 0,70 1,00 0,50 1,00 
17 0,70 1,00 0,50 0,10 
18 1,00 1,00 0,50 1,00 
19 1,00 1,00 0,50 0,00 
20 0,00 0,40 0,50 1,00 
21 0,90 1,00 0,00 1,00 
22 1,00 1,00 0,50 1,00 
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APÊNDICE IV 
 

SUSTENTABILIDADE DO PERÍMETRO IRRIGADO BAIXO ACARAÚ, CEARÁ 
 

PERÍMETRO ____________________________ 

MUNICÍPIO - UF:___________________________________ 

 

GPS – PONTO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 

    

 

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS 

PRODUTOR AGRÍCOLA 

 
QUESTIONÁRIO NO  

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE:  

 

NOME DO ENTREVISTADO: __________________________________________________________________ 

NOME DO ENTREVISTADOR: _________________________________________________________________ 

DATA: ______/_______/_________ 
 

 

Observações: _________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

QUANDO ADQUIRIU A PROPRIEDADE? 

  COM O ÍNICIO DO PROJETO 

  DEPOIS - HÁ ________ ANOS 

 

JÁ TINHA EXPERIENCIA COMO IRRIGANTE? 

  SIM 

  NÃO – O QUE VOCÊ FAZIA ANTES:  _______ 

_______________________________________ 

ÁREA TOTAL: ___________________ hectares ÁREA DE PLANTIO: ___________________ hectares 

 

1. GRAU DE INSTRUÇÃO:    1º GRAU -  COMPLETO - INCOMPLETO 

(DO RESPONSÁVEL         2º GRAU -  COMPLETO -  INCOMPLETO 

        PELA PROPRIEDADE)      SUPERIOR -  COMPLETO -  INCOMPLETO 

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO: 

  FOSSA        REDE COLETORA       NÃO HÁ        OUTROS __________________________ 

3. QUAL O DESTINO DO LIXO DOMICILIAR? 

 COLETADO       QUEIMADO      ENTERRADO       CÉU ABERTO    OUTROS  
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4. QUAIS AS CULTURAS IMPLANTADAS 

ORDEM CULTURAS ÁREA PRODUTIVIDADE 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

SEM NENHUM CULTIVO ATUAL OU EM MATA NATIVA 
 ÁREA EM DESCANSO 

 SIM       NÃO 

5. TIPO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO? 

 MICROASPERSÃO 

 GOTEJAMENTO 

  MINIASPERSÃO 

   OUTROS:________________________________________________ 
6. TEMPO DE IRRIGAÇÃO: 

QUANTAS HORAS?_____________________ 
FREQUÊNCIA?_________________________ 

  
  

7. HORÁRIO EM QUE REALIZA A 
IRRIGAÇÃO: 

(M) MANHÃ (T) TARDE (N) NOITE 

8. COMO VOCÊ SABE QUE ESTÁ NA HORA DE 
IRRIGAR? 

 COM TENSIÔMETRO 

 SENSOR 

 

 NO OLHO 

 OUTROS: __________________________ 

9. COMO DETERMINA O TEMPO DE IRRIGAÇÃO? 

 EVAPORAÇÃO 

 CULTURA 

 

 FASE DA CULTURA 

 OUTROS: ___________________________ 
10. VOCÊ JÁ MEDIU A QUANTIDADE DE ÁGUA APLICADA? 

 SIM. 
FREQUÊNCIA?_________________________ 

  NÃO 
  

11. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO: 

� PRESSÃO QUE O SISTEMA FUNCIONA______________________ 

� VAZÃO DE UM EMISSOR__________________________________ 

� PRESSÃO DE SERVIÇO DO EMISSOR ________________________ 

12. AVALIAÇÃO DO SISTEMA: 
� CUD__________________________ 
� EA__________________________ 

13. ABRE O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA LIMPEZA? 

 SIM.                                                                        NÃO 
FREQUÊNCIA? _________________________ 

14. QUE CRITÉRIO USA PARA FAZER A LIMPEZA DO SISTEMA DE FILTRAGEM? 

 DIFERENÇA DE PRESSÃO  

 OUTROS: ___________________________________ 
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15. FAZ USO DE VENENOS PARA O CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS ?    SIM   NÃO 
 

CULTURA VENENOS 

A  

B  

C  

D  

E  

F  
 
 
QUANTAS APLICAÇÕES?___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
16. FAZ CONSÓRCIO? 

 SIM 

 NÃO 

QUAIS CULTURAS:  &   -   &   
COMO É FEITO O CONSORCIO? _______________________________ 
___________________________________________________________ 

 

17. QUAIS DAS SEGUINTES TÉCNICAS UTILIZARAM NO PREPARO DO SOLO:  

 GRADAGEM  SUBSOLAGEM  ARAÇÃO  CALAGEM 
OUTROS:   _________________________ 
___________________________________ 

COM:    EQUIP COM TRAÇÃO ANIMAL     OU      EQUIPAMENTO MECANIZADO 

18. QUAIS DAS SEGUINTES TÉCNICAS UTILIZARAM NA LIMPEZA DO TERRENO:  

 DESMATAMENTO  MANUAL  DESMATAMENTO MECANIZADO  

19. COM O DESMATAMENTO O QUE FAZ COM A VEGETAÇÃO?  

 QUEIMA EM TODA ÁREA                     FAZ COIVARAS E DEIXA EM DECOMPOSIÇÃO 

 FAZ COIVARAS E QUEIMA                  OUTROS:________________________________________  

20. JÁ REALIZOU ANÁLISES DE SOLO?  

 SIM  - A FREQUÊNCIA?  ______________________________________________________________   

 NÃO  �   NOTA QUE O SOLO ESTA FICANDO FRACO. 

21. JÁ REALIZOU ANÁLISES DE ÁGUA?  

 SIM  - A FREQUÊNCIA?  ______________________________________________________________   

 NÃO  

22. NA SUA PROPRIEDADE HÁ SULCOS, GROTAS OU VOÇOROCAS?   SIM       NÃO 

23. EXISTEM SINAIS DE ENDURECIMENTO DO SOLO?   SIM       NÃO 
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24. EXISTEM LOCAIS ONDE NÃO CONSEGUE MAIS PRODUZIR?   

 SIM    

MOTIVO ______________________________________________________________ 

 NÃO 

25. NOTA PERDA DE QUANTIDADE NA SUA PRODUÇÃO?    SIM     NÃO 

       PORQUE? _________________________________________________________________________ 

26. QUAIS DAS SEGUINTES PRÁTICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO UTILIZA: 

 UTILIZA BAGANA OU RESTOS DE PLANTAS        QUEBRA-VENTO          PLANTIO DIRETO 

 PLANTA SEMPRE NO MESMO TERRENO             ROTAÇÃO DE CULTURA 
27. FAZ ADUBAÇÃO? 

 QUÍMICA   
ÔGANICA COM 
ESTERCO DE 
ANIMAIS 

 
ORGÂNICA 
COM RESTO 
DE PLANTAS 

 NÃO  

 
OUTROS: ________ 
_________________ 

 
28. SE FAZ ADUBAÇÃO ORGANICA COM ESTERCO DE ANIMAL, QUAL A ORIGEM? 

 BOVINA                         CAPRINO E OVINO                       GALINHA 

  OUTROS___________________________________________________________________________ 
29. TÉM CRONOGRAMA DE ADUBAÇÕES:   

 SIM. BASEADO EM QUE?   NÃO 

  ANÁLISE DE SOLO   OUTRO: ______________________ 

  ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PACOTE TECNOLÓGICO)  
 

30. QUAIS AS FONTES DE ADUBOS? 

CULTURA ADUBOS QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

I    
 
31. QUAL A FORMA DE APLICAÇÃO DOS ADUBOS? 

 MANUAL  FERTIRRIGAÇÃO  MECANIZADO 

32. SE FAZ FERTIRRIGAÇÃO, QUAL O EQUIPAMENTO USADO? 

 VENTURI                 BOMBA AUXILIAR           OUTROS:_________________________ 
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33. EM QUE HORA FAZ A FERTIRRIGAÇÃO? 

 15 MINUTOS APÓS O INÍCIO DA IRRIGAÇÃO 

 NO INÍCIO DA IRRIGAÇÃO 

 NO FINAL DA IRRIGAÇÃO 

 QUANDO PARA DE FERTIRRIGAR, CONTINUA COM A IRRIGAÇÃO 

 OUTROS:_____________________________________________________ 
 
34. COM QUE FREQUÊNCIA FAZ A FERTIRRIGAÇÃO? 
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
            

35. COMO FAZ O ARMAZENAMENTO DE ADUBOS E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS:  

 EM CASA   EM LOCAL RESERVADO    OUTROS_________________________ 

37. USA PROTEÇÃO:  
AVENTAL 

 BOTAS 
36. QUE TIPO DE EQUIPAMENTO USA NA 

APLICAÇÃO DOS DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS? _________________________ 

_____________________________________  LUVAS  ÓCULOS  MASCARA 

38. HORÁRIOS PARA APLICAÇÃO DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS? 

  MANHÃ                            TARDE                                 NOITE 
 

39. QUAIS OS CUIDADOS PESSOAIS APÓS A APLICAÇÃO DOS DEFENSIVOS AGRÍCOLAS OU ADUBOS? 

 TOMA BANHO     LAVA AS ROUPAS     LAVA AS MÃOS     NENHUM       OUTRO  
40. QUE FAZ COM AS EMBALAGENS DOS 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS?       

 DEIXA NO TERRENO DEPOIS ENTERRA 

 JOGA NO LIXÃO 

 DEVOLVE AO FORNECEDOR 

 REUTILIZA 

 OUTROS: _____________ 

41. QUAL A ORIGEM DA ÁGUA UTILIZADA: 

- IRRIGAÇÃO:   AÇUDE/CANAL     LAGOA       CACIMBA /POÇO PROFUNDO 

- DOMÉSTICO:  AÇUDE/CANAL    CAGECE     LAGOA   CACIMBA /PÇ PROF 

QUAL A ROF.? 
 

________ m 

 

________ m 

COMENTÁRIO: ________________________________________________________________________ 

 

42. AS FONTES DE ÁGUA OFERTADAS PELO PERÍMETRO OU EXISTENTE NA SUA PROPRIEDADE 

APRESENTAM SINAIS DE:  

 MAU CHEIRO;   GOSTO RUIM/SALOBRA;  PRESENÇA DE ÓLEO;  ALTERAÇÃO NA COR 

 OUTROS:___________________________________________________ 

43. OCORRE FALTA DE ÀGUA ?  

  SIM - EM QUE MESES DO ANO?            J
J 
  
F 
  
M 
  
A 
  
M 
10. J

J 
11. J

J 
 

A 
12. S

S 
13. O

O 
14.  

N 
15. 

D 
  NÃO 
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44. RECEBE ASSISTÊNCIA TÉCNICA? 

        SIM 

        NÃO 

SOBRE O QUE?   _____________________________________________________ 
DE QUEM ?  _________________________________________________________ 
COM QUE FREQUÊNCIA:_______________________________________________ 
 

45. QUAIS OS PRINCIPAIS PROBLEMAS QUE VEM ENFRENTANDO NA COMERCIALIZAÇÂO DO(S) 

PRODUTO(S) ?     SÓ PRODUZ O SUFICIENTE PARA COMER       NÃO TEM PROBLEMAS 

 ATRAVESSADORES  BAIXA NAS VENDAS  OUTROS: ___________________________ 
___________________________________ 

 

46. QUAL A SUA OPNIÃO SOBRE O PERÍMETRO:  BOA        REGULAR      RUIM 

- TEM ALGUMA COISA QUE POSSA SER FEITA PARA MELHORAR.     

   ___________________________________________________________________________________ 

 

47. QUAL O TREINAMENTO QUE GOSTARIA DE RECEBER? 

  ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES (ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVAS) 

  TÉCNICAS DE PRODUÇÃO E CULTIVO ______________________________________________ 

  CONSERVAÇÃO DO SOLO 

  APLICAÇÃO DE PESTICIDAS 

  CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS 

  OUTROS _______________________________________________________________________ 

OBSERVAÇÕES:  
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APÊNDICE V 

 

SUSTENTABILIDADE DO PERÍMETRO IRRIGADO BAIXO ACARAÚ, CEARÁ 
(Questionário complementar) 

 
PERÍMETRO ____________________________ 

MUNICÍPIO - UF:___________________________________ 

 

GPS – PONTO LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE 

    

 

ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE DE AGROECOSSISTEMAS 

PRODUTOR AGRÍCOLA 

 
QUESTIONÁRIO NO   

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE:  

 

NOME DO ENTREVISTADO: _________________________________________________________ 

NOME DO ENTREVISTADOR: _______________________________________________________ 

DATA: ______/_______/_________ 
 

 

Observações: 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
 
1. Qual o custo com energia? 

2. Qual o custo com água? 

3. Tem acesso a posto de saúde? 

4. Meio de transporte? 

5. Qual a escola que seus filhos freqüentam? 

6. Recebe visita do agente de saúde? 


