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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE PROPRIEDADES LEITEIRAS
LOCALIZADAS EM FLORESTA OMBRÓFILA MISTA E EM FLORESTA
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RESUMO
O conceito de sustentabilidade é muito discutido e a maioria dos estudos afirma que ela
é composta por três dimensões que se relacionam: econômica, social e ambiental. O
objetivo deste trabalho é avaliar a sustentabilidade ambiental de propriedades
produtoras de leite em duas formações vegetais: Floresta Ombrófila Mista (FOM) e
Floresta Estacional Decidual (FED), na região do Vale do Taquari/RS. Para tanto, foram
selecionadas propriedades leiteiras, através do contato com a Secretaria de Agricultura
e EMATER, de dois municípios da região, localizados em FOM e FED. Foram
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agendadas as visitas e nove parâmetros foram avaliados in loco. Os dados foram
analisados e estruturados através no software Excel. A comparação dos índices de
sustentabilidade ambiental com a formação vegetal das propriedades foi realizada
através da análise multivariada do teste de Hotelling. O índice de sustentabilidade das
propriedades localizadas em FOM foi de 0,60 e o das localizadas em FED foi de 0,62. A
análise dos dados permite concluir que não há diferença estatística significativa nos
índices de sustentabilidade das propriedades localizadas em FOM e em FED.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Indicadores de qualidade ambiental.
Formação Florestal.
ABSTRACT
The concept of sustainability is widely discussed by the public and by government
agencies. The objective of this study is to evaluate the environmental sustainability of
milk producing two plant formations: Araucaria Forest (FOM) and Deciduous Forest
(EDF), in the Vale do Taquari/RS. Therefore, we selected dairy farms, through contact
with the Department of Agriculture and EMATER, two municipalities in the region,
located in FOM and EDF. Were scheduled visits and nine parameters were evaluated in
situ. The data were analyzed and structured through the Excel software. A comparison
of the rates of environmental sustainability with the phytogeography of the properties
was performed by multivariate analysis of the Hotelling test. The sustainability index of
properties located in FOM was 0.60 and located at the EDF was 0.62. Data analysis
shows that there is no statistically significant difference in the sustainability indexes of
the properties in FOM and EDF.
Keywords: Sustainable Development. Indicators of Environmental Quality. Forestry
Training.
1 INTRODUÇÃO

A literatura científica apresenta diferentes definições sobre sustentabilidade, no
entanto, a essência deste conceito foi definida, em 1987, pela WCED (World
Commissionon Environment and Development), que conceituou o desenvolvimento
sustentável como a capacidade de atender às necessidades do presente sem
comprometer a necessidade das gerações futuras. (WCED, 1987).
É um tema que gera discussão e que por vezes é utilizado como estratégia de
marketing. Torresi et al (2010) afirmam que a sustentabilidade não está relacionada
somente à emissão de gases à atmosfera, consiste em um conjunto de paradigmas
para o uso de recursos que visam atender as necessidades humanas.

RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios

A conservação do meio ambiente deve estar inserida em uma política de
desenvolvimento do país. Para falar em meio ambiente e economia baseada na
pecuária e na agricultura, principalmente a familiar, é necessário falar do impacto do
gado e da produção leiteira. Sabe-se ainda que o gado também contribui para a
degradação do ambiente em que está inserido e seu manejo inadequado pode
prejudicar o solo, contaminar a água, impedir o desenvolvimento da vegetação.
Segundo dados do IBGE (2010) o RS está classificado como o segundo maior
produtor de leite do Brasil, superado apenas por Minas Gerais, contribuindo com cerca
de 12% da produção nacional. Em 2011, a produção de leite do RS foi de 3.879.455
litros. Os dados do IBGE permitem verificar que a produção leiteira está relativamente
bem distribuída pelo território do Estado, sendo que as regiões que mais produzem
ocupam as porções norte e nordeste do Rio Grande do Sul. O Vale do Taquari, no RS,
é formado por 36 municípios. A região produz aproximadamente 7,5% da produção
estadual de leite. (UNIVATES, 2005).
Para avaliar a sustentabilidade ambiental utilizam-se ferramentas como
Indicadores de Sustentabilidade Ambiental (ISA), que são capazes de medir
potencialidades e limitações do ambiente, permitindo, assim, comparar resultados de
diferentes regiões, ou diferentes formas de manejo.
Segundo Verona (2008) e Altieri (2009) os Indicadores de Sustentabilidade
Ambiental são parâmetros utilizados para determinar as condições do ambiente/local, a
fim de encontrar medidas que possibilitem definir resultados, além de gerar dados e
apontar a direção favorecendo o desenvolvimento sustentável.
Ferreira et al. (2012) afirmam que os Indicadores de Sustentabilidade Ambiental
foram concebidos visando otimizar a relação entre sensibilidade e custo/facilidade de
aplicação. Para isso, utilizam indicadores já conhecidos e validados pela literatura, que
sejam de baixo custo e fáceis de ser aplicados por técnicos ou produtores sem
treinamento especializado.
O termo indicador é originário do latim “indicare”, que significa apontar, anunciar,
estimar. A ideia de desenvolver indicadores de sustentabilidade surgiu na Conferência
Mundial sobre o Meio Ambiente (Rio-92). A proposta era definir padrões sustentáveis de
desenvolvimento que considerassem aspectos ambientais, econômicos, sociais, éticos
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e culturais, conforme Siche et al (2007). Holling (1978) define indicador como uma
medida do comportamento do sistema em termos de atributos expressivos e
perceptíveis. Segundo Hammond et al (1995), os indicadores podem informar uma
determinada situação, mas também podem passar a ideia de uma percepção, de uma
tendência ou fenômeno não detectado imediatamente.
Um ponto a ser destacado é a diferença de entendimento que deve existir entre
o termo indicador e índice. Um índice é considerado uma manipulação matemática de
determinadas mensurações com o objetivo de simplificar estes dados, muitas vezes
pode estar relacionando diferentes situações levando em consideração apenas o
aspecto do valor daquela variável. Um índice pode ser formado por vários tipos de
indicadores de diferentes temáticas, de acordo com Verona (2010).
De acordo com Santos (2004) a vegetação é um tema muito valorizado e muitas
vezes utilizado como indicador, pois é um elemento muito sensível às condições e
tendências da paisagem, reagindo distinta e rapidamente às variações. A vegetação
pode mudar abruptamente, em curtos períodos de tempo e dentro de pequenas
distâncias. Seu estudo permite conhecer, por um lado, as condições naturais do
território e, por outro lado, as influências antrópicas recebidas, podendo-se inferir a
qualidade do meio.
As formações florestais existentes no Rio Grande do Sul apresentam
características diversificadas. São chamadas de “florestas” a vegetação que apresenta
predominância de indivíduos lenhosos, onde as copas das árvores se tocam formando
um dossel. (SNIF, 2013).
Dentre os tipos de florestas, a Floresta Ombrófila Mista (FOM) e Estacional
Decidual (FED) estão como principal foco do trabalho aqui apresentado. A Floresta
Ombrófila Mista, provém de uma formação resultante da interpenetração de floras
austral-andinas. Segundo Marchiori (2002), a Floresta Ombrófila Mista, também
chamada de Mata das Araucárias é marcada pela presença de pinheiro-do-Paraná
(Araucaria angustifolia) que dá à paisagem uma fisionomia própria. Resulta também em
clima rigoroso, caracterizado pela perda maciça da folhagem em numerosas
angiospermas arbóreas associadas.
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Teixeira et al (1986), afirmam que a área mais representativa da floresta é
formada por dois estratos, o dominante e o dominado. As espécies comuns
encontradas em Floresta Ombrófila Mista são: bracatinga (Mimosa scabrella), canelaguaicá (Ocotea puberula), vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia), angico-branco
(Anadenanthera colubrina), café-do-mato (Casearia sylvestris) e erva mate (Ilex
paraguariensis). Também são encontradas nesta formação vegetal, várias espécies
que, segundo o código florestal do Estado (Lei 12.995, 2008), são imunes ao corte ou
apresentam-se em estados de conservação em nível de vulnerabilidade, tais como o
xaxim (Dicksonia selowiana), o próprio pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifólia), a
espinheira-santa (Maytenus aquifolius), pinheiro-bravo (Podocarpus lamberti), a
corticeira-da-serra (Erytrina falcata).
A Floresta Estacional Decidual, também chamada de Floresta Tropical
Caducifólia, é caracterizada por duas estações climáticas demarcadas durante o ano.
São identificadas em duas situações distintas: na zona tropical, apresentando uma
estação chuvosa seguida de período seco e na zona subtropical, sem período seco,
porém, com inverno frio, temperaturas médias mensais menores ou iguais a 15o C
(IBGE, 2012). Sua estrutura é representada por um estrato arbóreo contínuo de altura
não superando 20 m. Seu nome é dado devido ao aspecto fisionômico marcado pela
queda da folhagem de mais de 60% das espécies da cobertura arbórea superior, de
acordo com Leite (1994) e Marchiori (2002).
Na primavera e verão, quando os estratos superiores encontram-se revestidos
por densa folhagem e abundantes inflorescências, a fisionomia é adensada e pouco
heterogênea. Durante o período hibernal, a quase totalidade desses estratos perde a
folhagem, dando assim à floresta o aspecto decidual com intensa luz no interior,
segundo Leite (1994).
A Floresta Estacional Decidual é formada principalmente por espécies
perenifólias, destacam-se espécies arbóreas como: a Corticeira (Erythrina cristagalli), o
Salgueiro (Salix humboldtiana), o Ingá (Inga uruguensis), a Guajuvira (Patagonula
americana) e o Angico (Parapiptadenia rigida). (IBGE, 2012).
Considerando que, na formação Floresta Ombrófila Mista, há um maior número
de espécies imunes ao corte e em vulnerabilidade, além de ser cultivado Ilex
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paraguaiensis, espécie utilizada para fins econômicos, do que na Floresta Estacional
Decidual, acredita-se que há maior sustentabilidade ambiental das propriedades rurais
em FOM, quando comparadas com as propriedades localizadas em FED. Sendo assim,
o presente estudo tem por objetivo diagnosticar as condições ambientais das
propriedades rurais produtoras de leite de dois municípios da Região do Vale do
Taquari através do uso de indicadores de sustentabilidade ambiental, comparando os
índices de sustentabilidade ambiental dos municípios com Floresta Ombrófila Mista e
Floresta Estacional Decidual.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em dois municípios da região do Vale do Taquari, RS, no
período de abril a outubro de 2013. Os municípios foram selecionados por terem sua
divisão política inserida dentro da formação vegetal - Floresta Estacional Decidual ou
Floresta Ombrófila Mista - além de apresentar semelhança no tamanho da população e
PIB. O número de propriedades por município foi estabelecido com base na análise da
expressividade da produção leiteira dos mesmos em relação ao Vale do Taquari,
baseando-se nos dados do censo IBGE (2008). Desta forma, foi solicitado às
Secretarias de Agricultura dos dois municípios, que indicassem três propriedades no
município com Floresta Ombrófila Mista e duas propriedades no município em Floresta
Estacional Decidual. O tamanho e a produção leiteira nas cinco propriedades se
equivalem.
No município com Floresta Ombrófila Mista, foram visitadas três propriedades,
denominadas Propriedade 1, Propriedade 2 e Propriedade 3 e na Floresta Estacional
Decidual, foram visitadas duas propriedades, denominadas Propriedade 4 e
Propriedade 5.
Em cada propriedade foram avaliados nove parâmetros: dejetos, água, APP,
Reserva Legal, agrotóxicos e fertilizantes, declividade do terreno, erosão, queimadas e
diversidade de usos da terra com seus subparâmetros, conforme pode ser observado
na Tabela 4. Esses indicadores estão apoiados nos estudos realizados por Verona
(2008) e Rempel et al (2012). O somatório de todos os subparâmetros (TABELA 1)
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consiste na pontuação alcançada por cada propriedade. Quando a pontuação for
máxima, 100 pontos (TABELA 1) significa que atendem satisfatoriamente a todos os
aspectos analisados.
Tabela 1 - Parâmetros de avaliação da sustentabilidade ambiental

Indicadores

Dejetos

Pontuação
Máxima

30

Subindicadores

Pontuação
Máxima

Armazenamento do dejeto sólido

10

Armazenamento do dejeto líquido

10

Destinação do dejeto animal

10

Água

10

Fonte de água

10

APP

15

Percentual de utilização das APPs
Uso predominante na APP

10
5

Reserva Legal

10

Percentual de vegetação nativa para
averbação em reserva legal

10

Utilização de Fertilizantes químicos e
agrotóxicos

10

Armazenamento de embalagens de
agrotóxicos

5

Agrotóxicos e
Fertilizantes

15

Declividade

10

Declividade do terreno

10

Erosão

4

Evidências de solo erodido

4

Queimadas

4

Evidências de queimadas

4

Usos de terra

2

Diversidade de coberturas

2

Total

-

-

100

Fonte: Adaptado de Verona (2008) e Rempel et al (2012).

Para pontuação de cada subindicador foi considerada a melhor situação (maior
pontuação) reduzindo na direção da pior situação (pontuação menor). O somatório de
todos os subindicadores resultará em uma pontuação de 100 pontos, que consiste na
pontuação máxima possível de ser alcançado por certa propriedade, caso atenda
satisfatoriamente a todos os aspectos analisados. O conhecimento da pontuação dos
indicadores ambientais de cada propriedade será utilizado como um índice de
sustentabilidade ambiental, permitindo comparações entre as propriedades de cada
formação vegetal e atribuir assim um conceito qualitativo (TABELA 2).
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Tabela 2 - Conceito qualitativo da condição de sustentabilidade ambiental

Índice de Sustentabilidade Ambiental

Conceito

Pontuação igual ou maior a 0,8

Excelente

Pontuação igual ou maior a 0,6

Bom

Pontuação igual ou maior a 0,4

Regular

Pontuação igual ou maior a 0,2

Ruim

Pontuação menor que 0,2

Inadequada

Fonte: Adaptado de Rempel et al (2012).

Na etapa seguinte houve a tabulação dos resultados de acordo com os dados
gerados com base na entrevista e através do que foi observado nas cinco propriedades
leiteiras. Os dados foram dispostos no Excel e, assim, pode-se obter a pontuação de
cada propriedade.
A última etapa consistiu em compor os índices de sustentabilidade ambiental,
para gerar o resultado final e comparar as médias dos índices da FOM com a média
dos índices da FED. Para comparação das médias das duas amostras multivariadas
(parâmetros analisados em FED e FOM) foi aplicado o teste de Hotelling sendo
considerados significativos p ≤ 0,05.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As propriedades rurais visitadas, determinadas pelas Secretarias de Agricultura e
Emater dos municípios, foram muito distintas entre si. As propriedades em FOM
apresentam declividade superior em relação às propriedades em FED, como pode se
observar no mapa da clinografia no Vale do Taquari (FIGURA 1).
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Figura 1 - Mapa da Clinografia do Vale do Taquari

Legenda:

FOM

FED

Fonte: Eckhardt et al (2007)

As propriedades 1, 2 e 3 localizam-se em Floresta Ombrófila Mista (FOM) e as
propriedades 4 e 5 estão situadas em Floresta Estacional Decidual (FED) conforme
pode ser observado na Figura 2.
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Figura 2 - Mapa de uso e cobertura do solo do Vale do Taquari

Legenda:

FOM

FED

Fonte: Eckhardt et al (2007)
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A propriedade 1 foi visitada no dia 25 de junho de 2013, e possui a área de 24,7
hectares. Destaca-se, nesta propriedade, que o manejo do dejeto é feito através de
uma estrumeira delimitada e coberta. O produtor possui 23 cabeças de gado e a água
fornecida aos animais provém de poço próprio sem tratamento. Por ser uma
propriedade localizada em FOM há alguns pontos de declividade no terreno,
caracterizados como montanhoso ou fortemente ondulado, típicos desta região.
A propriedade 2 foi visitada dois dias após a primeira e apresentou como
características o cultivo de erva-mate, o que é muito comum em regiões localizadas na
FOM. A área da propriedade é de 23,2 hectares. O produtor possui 33 animais de leite
sendo que o dejeto do gado é armazenado em esterqueira delimitada e coberta, o
terreno possui declividade fortemente ondulada e há poço próprio utilizado como fonte
de água para os animais, porém sem tratamento.
Na última propriedade localizada em FOM Propriedade 3 a visita ocorreu no dia
10 de julho, a extensão territorial é maior em relação as propriedades visitadas na FOM,
possui 41,1 hectares, com menor número de cabeças de gado, totalizando 22. A
declividade é caracterizada como montanhosa, sendo interessante salientar que o
cultivo de erva-mate contribui para a manutenção de grande parte dos fragmentos
florestais existentes na propriedade.
A produção de erva-mate é uma atividade praticada predominantemente pela
agricultura familiar, caracterizando um complemento de renda importante para
pequenos proprietários. Como espécie nativa da Mata Atlântica, o cultivo da erva-mate
pode favorecer a valorização econômica da floresta, promovendo-a como um ativo
ambiental. A Floresta Ombrófila Mista apresenta ótimas condições para manutenção da
qualidade da planta, onde está menos suscetível à ocorrência de doenças e pragas.
Por outro lado, os maiores impactos gerados pela exploração de erva-mate, assim
como no caso da coleta do pinhão, são observados nas áreas remanescentes com a
presença do gado. (DA-RÉ, 2012).
As visitas nas propriedades 4 e 5, localizadas na FED, ocorreram no dia 27 de
julho de 2013. Nestas propriedades, diferentemente das propriedades localizadas na
FOM, há pouca vegetação nativa original na área de preservação permanente. A
propriedade 4 preserva mais da metade da APP, o que não ocorre na propriedade 5.
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Nesta propriedade, a APP é utilizada com pastagem para o gado. Ambas
possuem estrumeira delimitada e coberta para armazenamento do dejeto do gado, o
que, consequentemente, gera uma pontuação boa neste parâmetro, esse tipo de
construção na propriedade permite o melhor aproveitamento do dejeto contribuindo
para as condições higiênicas da criação do gado.
A Floresta Ombrófila Mista, também denominada Floresta de Araucárias,
segundo Marchiori (2002) e a Floresta Estacional Decidual, são formações florestais
integrantes do Bioma Mata Atlântica, protegido constitucional e legalmente. A
Constituição Federal de 1988 considera a Mata Atlântica como patrimônio nacional
determinando sua utilização de acordo com a lei dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2006). A FOM apresenta declividade com
percentuais clinográficos mais altos do que a FED, conforme Eckhardt et al (2007),
dessa forma, além da nota gerada pelo índice ser menor nesta formação há mais área
de preservação permanente nessas propriedades rurais. Em contrapartida em FED,
onde pode haver menor área de preservação, a mesma não se encontra preservada,
sendo utilizada como cultivo de pastagens para o gado. Quanto às áreas de vegetação
nativa das APPs, é importante destacar que as propriedades analisadas apresentam
áreas suficientes para indicá-las como Reserva Legal o que as deixou com uma nota
excelente neste parâmetro.
As notas atribuídas a cada propriedade, de acordo com o parâmetro analisado,
bem como o índice de sustentabilidade ambiental de cada propriedade e de cada
formação vegetal estão expressos na Tabela 3.
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Tabela 3 – Tabela de avaliação dos indicadores avaliados nas 5 propriedades

Indicador
Dejetos
Água
APP
Reserva Legal
Agrotóxicos e
fertilizantes
Declividade
Erosão
Queimadas
Uso de terra
Total
Índice

Nota
Máxima
30.00
10.00
15.00
10.00

Prop1
20.00
3.12
7.50
10.00

FOM
Prop2
20.00
3.75
2.50
10.00

Prop3
7.50
3.75
10.00
10.00

Prop4
15.00
4.50
10.00
10.00

FED
Prop5
17.50
3.75
2.50
10.00

15.00

11.25

11.25

11.25

11.25

11.25

10.00
4.00
4.00
2.00
100.00
1.00

5.00
2.00
4.00
1.00
63.87
0.64

5.00
2.00
4.00
1.00
59.50
0.60

5.00
2.00
4.00
2.00
55.50
0.56

5.00
2.00
4.00
1.00
62.75
0.63

7.50
4.00
4.00
1.00
61.50
0.62

Conceito
Excelente Regular Regular Regular Regular
Regular
59,62
62,13
Média por formação vegetacional
Índice de Sustentabilidade em
0,60
0,62
cada formação
Fonte: Elaborado pelos autores

O índice de sustentabilidade de cada formação vegetal foi realizado a partir da
média de acordo com o número de propriedades, para a FOM houve a somados índices
das três propriedades e a partir do resultado a divisão pelo número de propriedades, o
mesmo cálculo foi atribuído para FED, porém com apenas duas propriedades. Podendo
dessa forma chegar a um índice para cada formação vegetal (FOM e FED).
A análise dos índices de sustentabilidade ambiental das duas formações
vegetais demonstra que não há diferença estatística significativa entre as mesmas (T2
(Hotteling)

= 0,20; p = 0,33).

Constata-se, a partir dos índices, que as cinco propriedades enquadram-se em
conceito regular. Este conceito está fortemente influenciado pelo parâmetro dejeto, que
configura o maior peso na avaliação. Também se percebe que a maioria das
propriedades atingiu um mínimo de 50% do valor atribuído a cada indicador, exceto a
propriedade 3, que não apresenta estrumeira para o dejeto do gado. Com tudo, há o
gerenciamento inadequado quanto ao dejeto liberado, para que esse produtor obtivesse
maior nota, seria necessária a implantação de uma estrumeira delimitada, assim o
dejeto gerado seria armazenado e utilizado de melhor forma.
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No indicador água não houve diferença entre as propriedades, pois havia fontes
de água utilizadas como: bebedouros para o gado, consumo, limpeza dos galpões e
utilidade doméstica. Tal prática não é recomendada, sem conhecer sua qualidade.
Rodrigues, Campanhola e Kitamura (2003) caracterizam o indicador água como o mais
sensível com relação aos impactos ambientais causados pela pecuária do gado, pois
qualquer inadequação no manejo resultará em degradação da qualidade nos ambientes
mais próximos como nos de entorno. Ficou claro esse tipo de inadequação na
propriedade 1 quanto à proteção nas fontes de água, na qual a mesma estava em
contato direto com o gado.
A erosão foi um problema evidenciado em todas as propriedades, principalmente
onde havia maior circulação e pisoteio dos animais até o galpão ou sala de ordenha,
podendo-se identificar pontos sem cobertura vegetal. Esse problema, segundo os
produtores das cinco propriedades, se intensifica ainda mais quando há períodos de
chuva. A chuva é responsável por transportar o dejeto animal que ali se encontra para
as demais partes da propriedade e, no caso da propriedade 1, também para a fonte de
água, que se localiza próxima à estrumeira.
Considerando os demais indicadores ambientais, queimadas, o uso da terra,
reserva legal e agrotóxicos/fertilizantes, não foi verificada diferença significativa entre as
propriedades. As embalagens de agrotóxicos são recolhidas pelos órgãos municipais
ou pelas empresas que fornecem estes produtos, pois possuem programas de
recolhimento das embalagens, neutralizando o impacto ambiental na propriedade. Um
problema conhecido, quanto à má disposição das embalagens de agrotóxicos, diz
respeito ao risco de ruptura das mesmas devido à temperatura, propiciando o risco de
contaminação de pessoas durante a abertura da mesma. Pode ocorrer ainda a
liberação de gases tóxicos, principalmente daquelas embalagens que não foram
totalmente esvaziadas, ou que foram contaminadas externamente por escorrimentos
durante o uso. (EMBRAPA, 2003).
De acordo com o novo Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012), consideramse áreas de preservação permanente (APP): a) ao longo dos rios ou de qualquer curso
d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal (..); b) ao redor das lagoas, lagos
ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que intermitentes
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e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; d) no topo de morros, montes, montanhas
e serras; e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°,equivalente
a 100% na linha de maior declive; (...).
As propriedades 2 e 5 obtiveram uma nota baixa no indicador APP. O resultado
se justifica, pois as APPs não estão sendo preservadas, verificando-se seu uso
intensivo, sendo que apenas um pequeno percentual de mata nativa é preservado.
Nesse aspecto, a propriedade 2 localizada em FOM e a propriedade 5 situada em FED,
obtiveram a nota mínima, pois mais da metade da área de preservação permanente
está sendo utilizada como pastagem para o gado, quando deveria estar sendo
preservado para que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2009),
auxilie na manutenção dos recursos hídricos, da paisagem, estabilidade geológica,
mantenha a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, protegendo o solo e
assegurando o bem-estar das populações humanas.
4 CONCLUSÃO
A avaliação de sustentabilidade ambiental nas propriedades ocorreu com base
no uso de indicadores abrangendo apenas a dimensão ambiental. A partir dos
resultados encontrados no trabalho foi possível identificar o índice de sustentabilidade
ambiental de cada propriedade bem como comparar estes índices nas duas formações
vegetais analisadas. Embora as formações vegetais tenham grande variedade de
espécies e características diferentes, bem como um grande número de espécies
inumes ao corte ou sem vulnerabilidade na Formação Ombrófila Mista, através do teste
de Hotelling foi possível verificar que não houve diferença estatística significativa no
índice de sustentabilidade ambiental das propriedades localizadas em Floresta
Ombrófila Mista e em Floresta Estacional Decidual.
O estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto de avaliação de
sustentabilidade em propriedades produtoras de leite. Para tanto, é necessário ter
continuidade na avaliação da sustentabilidade nesta região e em outras, uma vez que
os indicadores quantificados são dinâmicos e as propriedades rurais estão em processo
de adequação.
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