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RESUMO 

A agricultura familiar é o modelo base da agricultura multifuncional 

praticada na europa, representando um importante contributo para a produção 

de bens alimentares, preservação das espécies tradicionais e proteção da 

biodiversidade. Em Portugal, os agricultores familiares também assumem 

grande relevância territorial, económica e social. Cerca de 93% das 

explorações registadas no país são classificadas como familiares, cabendo-

lhes 80% do emprego agrícola e sendo uma parte importante da sua produção 

destinada ao mercado. 

De entre as práticas agrícolas utilizadas por estes agricultores com 

maior impacto, quer no ambiente, quer na saúde humana, encontra-se a luta 

química (uso de pesticidas). É bem sabido que, para além da sua eficácia em 

relação aos inimigos das culturas, o uso de pesticidas pode também provocar 

efeitos secundários adversos. Alguns destes incluem intoxicações humanas e 

de animais domésticos, bem como a preocupante mortalidade de abelhas e 

auxiliares e de outros componentes da fauna e da flora, e poluição dos solos e 

águas. 

Desse modo, com o intuito de avaliar a perceção do risco associado ao 

uso de pesticidas por parte dos agricultores familiares e a relação dessas 

perceções com as suas atitudes (práticas agrícolas), foi aplicado um 

questionário do tipo checklist a 163 agricultores familiares do norte e centro de 

Portugal   

Verificou-se que os agricultores mais jovens e com maior grau de 

educação são mais sensíveis aos riscos associados ao uso de pesticidas e 

fazem um uso mais correto dos equipamentos de proteção individual. Ainda foi 

possível verificar a existência de três tipologias distintas de agricultores, com 

base numa análise de clusters, que permitiu conhecer e identificar quais as 

tipologias de agricultores familiares mais ou menos distantes de práticas 

agrícolas associadas à agricultura biológica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: agricultura biológica, questionário, meios de luta, práticas 

agrícolas. 
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ABSTRACT 

Family farming is the support model of the multifunctional farming 

practiced in Europe, representing an important contribute to the production of 

food, preservation of the traditional varieties and protection of the biodiversity.  

In Portugal, family farmers assume great territorial, economic and social 

relevance. About 93% of the registered farms in the country are classified as 

family farms, owing to them 80% of the agricultural employment and with an 

important part of production destined to the market.  

Within the agricultural practices used by these farmers with more 

impact on the environment and human health, is the use of chemical pest 

control measures (use of pesticides). It is well known that, apart from their 

efficacy in terms of pest control, the use of pesticides can cause adverse side 

effects. Some of these include human and domestic animal intoxication, as well 

as a concerning mortality of bees and beneficial insects and other components 

of fauna and flora, adding to the pollution of soils and water.  

In this way, with the objective of evaluating the risk perception 

associated to the use of pesticides by family farmers and the relation of these 

perceptions with their attitudes (agricultural practices), a checklist survey was 

applied to 163 family farmers of the north and center of Portugal.  

It was verified that the younger and more educated farmers are more 

sensitive towards the risks associated to the use of pesticides and make a more 

correct use of individual protection equipment. It was still possible to verify three 

different family farmer profiles based on a cluster analysis, where it was 

possible to identify which of the profiles were closer or more distant to 

agricultural practices associated to organic farming.  

 
 KEYWORDS: organic farming, survey, pest control, agricultural practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura familiar é uma forma de organizar atividades agrícolas, 

florestais, piscatórias, de pastoreio e de aquacultura que são geridas e 

operadas por uma família, dependendo, por isso, predominantemente, da mão-

de-obra familiar (IFAD, 2014). Inclui todas as atividades agrárias de base 

familiar e que estão conectadas com diversas áreas do desenvolvimento rural.  

A nível mundial, a agricultura familiar assume uma grande relevância, 

representando o modelo de agricultura dominante e, como tal, constituindo 

mais de 90% das explorações agrícolas. Desta forma, garante pelo menos 53% 

da produção alimentar mundial, assegurando emprego e rendimento a milhões 

de pessoas e gerindo grande parte dos recursos naturais do mundo (Figura 1) 

(FAO, 2014; Graeub et al., 2016).  

 

Figura 1. Distribuição e percentagem de agricultores familiares no mundo 

 

A agricultura familiar é também o modelo base da agricultura 

multifuncional praticada na europa, representando um importante contributo 
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para a produção de bens alimentares, preservação das espécies tradicionais e 

proteção da biodiversidade. Desempenha, ainda, um papel importante na 

sustentabilidade das economias dos territórios rurais, criando emprego e 

rendimentos familiares e estimulando a fixação de populações (Correia, 2014). 

Desde o início da política agrícola comum na Europa, que a agricultura familiar 

tem sido referida nas diversas cartas de princípios. Contudo, só recentemente 

foi regulamentada por alguns países da União Europeia, entre os quais 

Portugal, que aprovou recentemente o Estatuto da Pequena Agricultura 

Familiar (Despacho n.º 7423/2017, de 4 de agosto). 

De acordo com o padrão mundial e europeu, também em Portugal, os 

agricultores familiares assumem grande relevância territorial, económica e 

social. Cerca de 93% das explorações registadas no país são classificadas 

como familiares, cabendo-lhes 80% do emprego agrícola e sendo uma parte 

importante da sua produção destinada ao mercado (Rolo e Cordovil, 2014). É 

de notar que, de acordo com o Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 

realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, a população familiar agrícola 

representa 6,1% da população residente (INE, 2017) 

Outras conclusões adiantadas por este estudo revelam ainda que, em 

comparação com a UE-28, Portugal apresenta uma agricultura baseada 

maioritariamente em explorações de pequena dimensão económica, geridas 

por produtores envelhecidos (65 anos de idade média) e pouco qualificados 

(somente 5,8% concluíram o ensino superior e 71,4% têm apenas o ensino 

básico). Para além disto, poucos produtores vivem exclusivamente da 

agricultura (6,1%), sendo que uma grande parte complementa o seu 

rendimento com pensões e reformas (65,9%) (INE, 2017).  

Devido à sua relevância mundial, a agricultura familiar transcende 

assim a mera preocupação produtiva ou económica para se tornar num estilo 

de vida para as populações rurais, preservando e transmitindo os 

conhecimentos locais, promovendo a proteção dos recursos naturais e 

garantindo a segurança alimentar das famílias (Calus, 2010; Garner, 2014).  

Ao contrário da agricultura convencional, através do uso de práticas 

agrícolas como a diversidade de culturas com preferência por variedades 
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regionais, consociações culturais, rotação de culturas, adição de matéria 

orgânica de origem animal, adubação verde, desfolhas manuais ou utilização 

de luta física e genética para o combate a pragas e doenças, a agricultura 

familiar presta um conjunto de serviços ambientais que resultam na 

manutenção/promoção da biodiversidade, preservação da paisagem e 

ambientes rurais (Calus, 2010; IFAD 2014; Costa et al., 2016; Rambo et al., 

2016).  

Porém, práticas como a mobilização excessiva do solo, a intolerância 

às ervas infestantes/espontâneas em conjunto com o uso de herbicidas, a 

crescente dependência de fertilizantes inorgânicos e o uso generalizado de 

pesticidas como principal forma de controlo de pragas e doenças, utilizadas por 

uma parte importante destes agricultores familiares, põem em causa as 

vantagens ambientais anteriormente referidas (Soule, 2001; Whitford et al., 

2006; Issa et al, 2010; Zare et al., 2015; Abreu et al., 2016). 

 

 

 

1.2. USO DE PESTICIDAS NA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

De entre as práticas agrícolas com maior impacto, quer no ambiente, 

quer na saúde humana, encontra-se a luta química (utilização de pesticidas). 

Os pesticidas são substâncias químicas naturais ou de síntese utilizadas na 

proteção das plantas para reduzir – ou eventualmente eliminar – as populações 

de inimigos das culturas (Amaro, 2007). 

É bem sabido que, para além da sua eficácia em relação aos inimigos 

das culturas, o uso de pesticidas pode também provocar efeitos secundários 

adversos, como intoxicações humanas e de animais domésticos, bem como a 

preocupante mortalidade de abelhas e auxiliares e de outros componentes da 

fauna e da flora e um inconveniente impacto no ambiente. Atualmente, é cada 

vez maior a preocupação em relação à presença de resíduos de pesticidas nos 

alimentos e nas águas superficiais e subterrâneas. Em 2016, 2,4% de todas as 
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amostras de alimentos analisadas a nível europeu continham resíduos acima 

do limite máximo de resíduos, sendo que, Portugal estava abaixo da média 

europeia com 1,5%. Contudo, em 46,3% dos alimentos ainda se detetou a 

presença de resíduos de pesticidas (Carvalho et al., 2012; EFSA,2016). 

Em Portugal, o uso pesticidas aumentou drasticamente entre 1990 até 

aos primeiros anos do milénio, sendo que, a partir de 2008, se verificou uma 

tendência de descida até aos dias de hoje (Figura 2). Ainda assim, Em 2016, 

Portugal encontrava-se entre os países europeus com maior consumo de 

pesticidas por hectare, com um valor de 3,73 kg/ha (mais do dobro da média 

europeia que se situa nos 1,75 kg/ha) (Lamichhane et al., 2016). 

 

Figura 2. Vendas de pesticidas em Portugal, entre 1990 e 2016 

 

O uso excessivo de pesticidas traduz-se num elevado número de 

intoxicações que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se estima 

atingir entre 3 a 5 milhões de pessoas a nível mundial (Stoppelli & Magalhães, 

2005). 

Em 2016, registaram-se 1574 intoxicações por pesticidas em Portugal, 

valor que tem vindo a descer desde 2014 (2141 casos registados) (Quadro 1) 

(CIAV, 2018). Os dados são insuficientes para determinar uma tendência 

efetiva de descidas das intoxicações, mas é razoável assumir que a entrada 

em vigor da Lei 26/2013, de 11 de abril (que regula as atividades de 
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distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos para uso 

profissional e obriga à detenção de formação específica por parte dos 

aplicadores) tenha dotado os agricultores de maior informação em relação aos 

riscos da aplicação de pesticidas e promovido o uso mais eficiente e racional 

dos mesmos, contribuindo assim para a minimização da exposição a 

pesticidas.  

 

Quadro 1. Número de intoxicações com pesticidas 
entre 2014 e 2016 (CIAV, 2018) 

Ano Nº de Intoxicações 

2016 1 574 

2015 1 938 

2014 2 141 

. 

A incidência das intoxicações por pesticidas em Portugal é relevante. É 

possível, ainda, verificar um padrão epidemiológico caracterizado por um 

predomínio das intoxicações em homens de meia-idade, residentes em meio 

rural (Rodrigues et al., 2011). Este padrão está fortemente associado à 

agricultura familiar, onde a idade, falta de habilitações literárias e formação 

profissional, falta de informação, não-aceitação do risco e falta de perceção 

relativamente aos efeitos secundários associados ao uso de pesticidas 

propiciam o uso inadequado e excessivo de pesticidas (Ntow et al., 2006; 

Ngowi et al., 2007; Abreu & Alonzo, 2016). 

Verifica-se, ainda, em inúmeras circunstâncias, que a forma e a 

intensidade com que os agricultores familiares optam pelo uso de luta química 

é fortemente influenciada pela indústria dos pesticidas – e todo o trabalho de 

promoção associado aos mesmos (Abreu & Alonzo, 2016) – e pela falta de 

serviços de extensão rural e apoio técnico (Shetty et al., 2010). Aliado a estas 

circunstâncias está o facto de que os agricultores são muitas vezes 

aconselhados e informados pela própria indústria dos pesticidas, o que põe em 

causa a idoneidade e qualidade da informação prestada (Peres et al., 2007). 
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O comportamento dos agricultores face à tomada de decisões técnicas 

– incluindo as questões relacionadas com a proteção das culturas – é 

influenciado sobretudo pela idade, educação e experiência agrícola, sendo que 

a perceção de risco não reflete, em muitas circunstâncias, as atitudes dos 

agricultores (Kishi, 2002; Isin & Yildirim, 2007). Também Cerveira (2017) refere 

a falta de conhecimento como fator determinante na adoção de práticas de 

risco por parte dos agricultores. 

A produtividade é o principal foco de preocupação destes agricultores 

e, deste modo, as estratégias que procurem mitigar o risco do uso de 

pesticidas necessitam de englobar, não só a sensibilização face aos riscos do 

uso de pesticidas, mas também a oferta de soluções alternativas ao seu uso 

(Kishi, 2002).  

De facto, verifica-se que os agricultores que participaram em 

programas de proteção integrada usam significativamente menos pesticidas e 

substâncias menos tóxicas, comprovando a importância do alargamento destes 

programas, a outros grupos de agricultores como os familiares, para a redução 

do uso de pesticidas (Kishi, 2002). 

A existência de problemas de saúde e de mau estar na sequência do 

uso de pesticidas é um dos fatores que contribui para melhorar a perceção do 

risco do seu uso e dos seus efeitos secundários (Shetty et al., 2010; Hashemi 

et al., 2012), o que demonstra que a experiência pessoal tem maior impacto no 

indivíduo do que apenas tomar conhecimento de forma passiva (ex: noticias, 

formações, campanhas de sensibilização) dos riscos associados ao uso de 

pesticidas.  

A utilização correta de equipamentos de proteção individual (EPI) é 

uma forma de minimizar os riscos dos pesticidas na saúde dos agricultores, 

apesar de, em muitos países, o seu uso ser ainda reduzido. Por exemplo, no 

Ghana, 87% dos agricultores usa pesticidas, mas apenas 25% admite usar 

EPI, apesar de 80% se ter já sentido mal após um tratamento pesticida (Ntow 

et al., 2006).  

Em Portugal, Carvalho et al., (2012) verificaram que, na região do 

Douro, 21% dos agricultores não leem regularmente o rótulo, 46% não o 
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compreendem e 61% não sabem identificar os símbolos toxicológicos e 

ecotoxicológicos. A calibração dos equipamentos não é feita por 76% dos 

agricultores inquiridos e o EPI não é utilizado por 50%. Este trabalho permitiu, 

também, concluir que existe uma relação entre a idade e os comportamentos 

associados à aplicação de pesticidas, com as classes etárias mais jovens a 

terem menos comportamentos de risco.  

Perante este cenário, procurou-se com o presente estudo avaliar a 

perceção do risco associado ao uso de pesticidas por parte dos agricultores 

familiares e a relação dessas perceções com as suas atitudes (práticas 

agrícolas) e identificar tipologias de agricultores face à perceção dos riscos do 

uso de pesticidas e à proximidade com os princípios e práticas da agricultura 

biológica. É intenção deste estudo auxiliar a definição de estratégias que 

valorizem as práticas de agricultores familiares mais atentos e sensíveis aos 

impactos das suas práticas – isto é, mais próximos de sistemas de agricultura 

sustentável, como a agricultura biológica – e que promovam, simultaneamente, 

a mudança comportamental de agricultores menos sensíveis a estas questões, 

tendo em vista a adoção de práticas agrícolas conscientes, mais amigas do 

ambiente, e reduzindo, portanto, o recurso aos pesticidas.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. O QUESTIONÁRIO CHECKLIST 

 

Este trabalho tem como base os dados recolhidos através do Projeto 

“Pontes entre a agricultura familiar e a agricultura biológica”1 através da 

aplicação de um questionário dirigido a agricultores, do norte e centro de 

Portugal, que se enquadrassem no conceito de agricultores familiares, com o 

objetivo de identificar as práticas agrícolas adotadas por estes agricultores e a 

sua proximidade às práticas de agricultura biológica.  

Desse modo, foi preparado um questionário do tipo checklist: 

questionário simplificado, que reduz a necessidade de respostas longas pelo 

inquirido e que consiste numa simples lista de afirmações (ações) ou 

características relativamente às quais se indica se estão presentes (ou são 

desejáveis) ou não. Para cada item individual, é obtido um valor médio ou 

percentagem de adoção (presença) de cada variável de carácter binomial 

(Kirakowski, 2000; Kuiper, 2000; Marsden & Wright, 2010). 

A checklist foi preparada em português e construída com base no 

itinerário técnico - “modelos técnicos e tecnológicos teóricos” que identificam o 

conjunto ordenado das operações culturais e das tarefas agrícolas associadas 

(Amaro et al., 2000; Zoraida, 2005; Strohbehn, 2015) - das principais culturas 

das regiões abrangidas.  

O questionário checklist utilizado no presente trabalho foi estruturado 

em 5 partes: (1) características sociodemográficas do produtor e da família, (2) 

caracterização da exploração, (3) práticas culturais, (4) perceções e práticas de 

agricultura biológica e (5) riscos e problemas de saúde associados ao uso de 

pesticidas (Anexo 1).  

 

                                                           
1 PROJ/CI&DETS/2016/006/CGD 
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2.2. RECOLHA DE DADOS 

 

O questionário checklist foi aplicado a 163 agricultores familiares da 

região Norte e Centro de Portugal, no período de agosto de 2017 a novembro 

de 2018, através de entrevista presencial. A recolha de dados foi obtida de 

forma voluntária, após consentimento informado e apenas a indivíduos maiores 

de 18 anos. Para facilitar o acesso e a disponibilidade dos inquiridos, 

organizaram-se sessões com agricultores, em associações, cooperativas, ou 

nas explorações e em feiras e mercados locais, em cada uma das regiões.  

 

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram analisados através de estatística descritiva, o que 

permitiu percecionar possíveis relações entre variáveis que expressam 

perceções relativamente ao uso de pesticidas e à agricultura biológica e 

atitudes, bem como com as variáveis socio demográficas. A partir daqui, e 

devido ao elevado volume de variáveis, foi realizada uma análise exploratória 

de dados, com recurso a uma análise de correspondência. Este tipo de 

tratamento estatístico permite analisar dados quando não existe uma hipótese 

preestabelecida e/ou quando a quantidade de dados não permite uma análise 

clara que possibilite compreender quais as variáveis mais importantes (Palmer, 

1993; Doey & Kurta, 2011). 

Após a análise de correspondência, que mostrou a existência de 

diferentes grupos (tipologias) de agricultores familiares, foi feita uma análise de 

clusters hierarquizada, para identificar grupos de agricultores que fossem mais 

parecidos entre si. De forma a compreender melhor os resultados e 

caracterizar os agricultores de cada tipologia (cluster), realizou-se uma análise 

de variância (ANOVA unidirecional), depois de se confirmar a normalidade dos 

dados (teste de Shapiro-Wilk) e a homogeneidade de variâncias (teste de 

Levene). As diferenças observadas ao nível das atitudes, perceções e 

características sociodemográficas entre clusters foram analisadas aplicando o 
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teste de comparações múltiplas adequado (LSD de Tukey quando as 

variâncias eram homogéneas, Tamhane quando não o eram). Todos os 

tratamentos estatísticos foram realizados ao nível de 95% de confiança.  

A análise estatística foi efetuada com recurso ao software Microsoft 

Excel Office 365, XLSTAT 2014 e IBM SPSS versão 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1. CARATERIZAÇÃO SÓCIO DEMOGRÁFICA DOS INQUIRIDOS 

 

O presente trabalho envolveu 163 agricultores familiares, com uma 

idade média de 56,7 anos (variando entre os 20 e os 90 anos) sendo que 31% 

dos participantes eram do sexo feminino e 69% do sexo masculino (Quadro 1). 

Estes valores estão em linha relativamente aos dados do INE (2017) no que diz 

respeito ao sexo (66,2% do sexo masculino), mas verificou-se uma diferença 

entre a idade média da amostra e dos dados do “Inquérito à estrutura das 

explorações agrícolas” (INE, 2017) que é de 65 anos. 

 

Quadro 2. Caraterísticas sócio demográficas da 
amostra  (n=163). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característica Percentagem (%) 

género   

masculino 69,3 

feminino 30,7 

idade  

≤ 40 11,0 

41 – 65 62,6 

 65 26,4 

Média  Desvio padrão 56,939  13,639 

Habilitações literárias  

ensino primário  54,6 

ensino secundário  35,0 

ensino terciário 10,4 
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Relativamente à escolaridade, é de referir que 54% dos inquiridos 

possui o 1º ciclo ou inferior e apenas 11% completou o ensino superior. Face 

aos dados do INE (2017), isto representa um aumento para o dobro de 

indivíduos com o ensino superior concluído e uma redução de 16% face aos 

indivíduos com o ensino básico ou inferior. 

A área média das explorações é de 6,1ha, sendo que a região com o 

menor valor é Viseu-Dão-Lafões com 1,8ha e a região com o valor médio mais 

elevado é a da Beira Interior com 19,5ha. O INE (2017) refere que a média 

nacional é de 14,1 ha, mas para a região centro e norte é de 6,7ha e 6,8ha 

respetivamente (Quadro 2). 

 

Quadro 3. Número de inquiridos por local e 
dimensão média das explorações de agricultores 

familiares da região norte e centro de Portugal 
em 2018. 

Local 

(NUTS III) 

Nº de 
Inquiridos 

Área média da 
exploração (ha) 

 Porto 12 2,3 

Tâmega e Sousa  73 4,9 

Ave 1 5,0 

Região de Aveiro 30 11,5 

Viseu Dão Lafões 38 1,8 

Beira Interior 9 19,5 

Geral 163 6,1 

 

 

No quadro 3, é possível verificar que cerca de dois terços dos 

agricultores já tiveram algum tipo de formação na área agrícola, sendo que, na 

maioria dos casos, essa formação corresponde unicamente ao curso de 

aplicador de produtos fitofarmacêuticos, imposto pelo Dec. Lei nº 26/2013, de 

11 de abril e, mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março. 
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Quadro 4. Formação agrícola, registo como agricultor, 
comercialização e autoconsumo da produção, dos 

agricultores familiares da região norte e centro de Portugal 
em 2018. 

Indicador Norte Centro 

Tem formação profissional agrícola 72% 53% 

Registado como agricultor nas 
finanças 

67% 48% 

Comercializa a produção própria 56% 53% 

Consome da própria produção 57% 99% 

 

Relativamente ao destino dado à produção, 77% dos agricultores 

consome os produtos que produz e 55% dos agricultores vende a totalidade ou 

parte da produção. De notar que 58% indica estar registado como agricultor 

junto da autoridade tributária.  

 

3.2. PRÁTICAS AGRÍCOLAS ADOTADAS POR AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 

No quadro 4, apresenta-se percentagem de adoção de diversas 

práticas agrícolas pelos agricultores familiares inquiridos. A utilização de trator 

e de máquinas agrícolas, a incorporação de adubo orgânico de origem animal, 

a prática de rotações culturais e a guarda de sementes/utilização de variedades 

regionais é frequente na pela maioria dos agricultores familiares. Por outro 

lado, a monda de frutos (prática que influi na produtividade e qualidade de 

frutos, bem como serve como medida indireta de luta contra pragas e 

doenças), análises de solo/água/pH (essenciais à determinação das 

necessidade de nutrientes das culturas e à preparação de compostos a aplicar 

– fertilizantes, pesticidas, etc.), consociações culturais (com interesse na 

diversificação de culturas e melhor aproveitamento da fertilidade do solo, 

melhor aproveitamento dos solos e, também como, medida indireta de luta), 

tolerância da presença de infestantes (pratica decorrente da não (ou menor) 
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utilização de herbicidas ou de práticas de mobilização do solo) e presença de 

viveiro na exploração (normalmente associada à conservação de sementes e 

variedades tradicionais) são práticas com fraca adesão por parte dos 

agricultores inquiridos.  

 

Quadro 5. Práticas agrícolas adotadas pelos agricultores familiares da 
região norte e centro de Portugal em 2018. 

Práticas Agrícolas Norte Centro 

Guarda sementes e/ou utiliza variedades regionais 66% 58% 

Pratica Consociações 23% 27% 

Presença de viveiro na exploração 29% 42% 

Rotação de culturas 71% 87% 

Pousio 35% 51% 

Adição de matéria orgânica de origem animal 94% 92% 

Adubação verde 45% 57% 

Correção de pH do solo 36% 49% 

Análises de solo/água/pH 45% 30% 

Compostagem 29% 38% 

Utiliza trator ou máquinas agrícolas 88% 95% 

Permite a presença de infestantes 42% 18% 

Desfolha e/ou poda de rebentos 62% 57% 

Monda de frutos 17% 30% 
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3.3. CONTROLO DE PRAGAS, DOENÇAS E INFESTANTES POR 

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

No que diz respeito ao controlo de pragas, doenças e infestantes 

verifica-se que existe uma elevada dependência da luta química por parte dos 

agricultores familiares, com a luta biológica e biotécnica a ser realizada apenas 

por um quinto dos inquiridos (Figura 3). Tal vai de encontro aos resultados de 

Ntow et al,. (2006) e de Issa et.al. (2010) que também referem uma elevada 

utilização de luta química por parte dos agricultores familiares.  

 

 

Figura 3. Adoção de diferentes meios de luta, dos agricultores familiares da região norte e 
centro de Portugal em 2018. 

 

Quando questionados acerca de como/quando é que decidiam usar 

luta química, 52% dos agricultores indicavam atitudes associadas à luta 

química cega, ou seja, à utilização indiscriminada de pesticidas com base em 

calendários de tratamentos (Amaro, 2003). Uma elevada percentagem de 

agricultores recorre aos balcões ou técnicos comerciais das empresas de 

pesticidas, para pedir conselhos relacionados com o uso de luta química, com 

8% dos agricultores a terem os produtos entregues na exploração diretamente 

por empresas de pesticidas (Figura 4). 
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Figura 4. Natureza do aconselhamento no controlo de pragas e doenças dos agricultores 
familiares, da região norte e centro de Portugal, em 2018. 

 

Relativamente ao doseamento dos pesticidas a utilizar para controlar 

os diversos inimigos das culturas, apenas 50% dos agricultores familiares diz 

consultar o rótulo para determinar doses e concentrações dos produtos, 

enquanto 20% dos inquiridos recorre ao balcão fitofarmacêutico para 

aconselhamento da dose a utilizar e 16% admitem usar como medida um 

determinado número de “tampinhas” ou recorrer à experiência (Figura 5). 

Apenas 4% dos agricultores pedem conselho a um técnico agrícola 

especializado. 

 

 

Figura 5. Determinação da dose de pesticidas, para controlo de pragas, doenças e infestantes,  
pelos agricultores familiares, da região norte e centro de Portugal, em 2018. 
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Os agricultores familiares foram ainda questionados relativamente à 

observação de efeitos secundários na exploração, após a aplicação de um 

pesticida (como murchidão de plantas, mortalidade de abelhas, etc). Quase 

29% confirmaram ter observado efeitos nefastos após um tratamento, 

normalmente relacionado com uma aplicação acidental ou errada de pesticidas. 

É, ainda, é de referir que 1 em cada 10 agricultores familiares admitiu ter-se 

sentido mal após a aplicação de pesticidas.  

 

3.4. ANÁLISE DAS PERCEÇÕES E ATITUDES FACE AO USO DE 

PESTICIDAS POR REGIÃO 

 

A análise das perceções relativamente ao uso de pesticidas e à 

utilização de equipamentos de proteção (EPI) entre as duas regiões de 

aplicação do questionário (norte e centro) indica a existência de diferenças 

consideráveis entre elas. Observa-se que os agricultores do centro têm maior 

prevalência de uso total de EPI ao invés dos agricultores do norte que utilizam 

o EPI de forma parcial (só a máscara, máscara e as luvas, etc.) com maior 

frequência (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Uso de EPI face ao uso de pesticidas por agricultores familiares da região norte e 
centro de Portugal, em 2018. 
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Relativamente à perceção sobre os riscos associados ao uso de 

pesticidas, tentou-se, também, perceber se haveria diferenças regionais. Neste 

caso, verificou-se uma predisposição maior para o uso de pesticidas e uma 

tendência para o não reconhecimento dos riscos, pelos agricultores familiares 

da região norte (mais agricultores familiares, desta região, utilizam pesticidas 

mesmo que tóxicos), em comparação com a região centro (Figura 7). Esta 

tendência é consistente face ao comportamento de utilização de EPI, o que 

significa que a menor perceção dos riscos associados ao uso de pesticidas 

induz comportamentos mais displicentes relativamente à adoção de práticas de 

proteção. 

 

 

Figura 7. Perceções e atitudes face ao uso de pesticidas dos agricultores familiares, da região 
norte e centro de Portugal, em 2018. 

 

 

3.5. AS PERCEÇÕES E ATITUDES FACE AO USO DE PESTICIDAS E A 

IDADE 

 

Quando analisamos a idade média dos agricultores relativamente à 

perceção dos riscos associados ao uso de pesticidas (Figura 8) e ao uso de 

EPI (Figura 9), é visível que os agricultores familiares que consideram os 
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pesticidas “muito nocivos e a evitar” e que utilizam EPI completos são mais 

novos (cerca de 53 anos de idade média). Esta relação positiva de perceções e 

atitudes face ao risco do uso de pesticidas com a idade é referido também por 

autores como Carvalho et al. (2012). 

 

 

Figura 8. Perceções e atitudes face á média de idades dos agricultores familiares, da região 
norte e centro de Portugal, em 2018. 

 

 

 

Figura 9. Uso de EPI face á média de idades dos agricultores familiares, da região norte e 
centro de Portugal, em 2018. 
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3.6. AS PERCEÇÕES E ATITUDES FACE AO USO DE PESTICIDAS E A 

ESCOLARIDADE 

 

Nas figuras 10 e 11 verifica-se uma relação clara entre a escolaridade 

e a perceção relativamente aos riscos associados ao uso de pesticidas e o uso 

de EPI. Quanto mais elevado é o nível de escolaridade do inquirido, maior é a 

perceção de risco face aos pesticidas e mais agricultores usam proteção 

completa aquando da aplicação dos mesmos. Shetty et al. (2010) e Hashemi et 

al. (2012) também verificaram esta relação com a escolaridade.  

 

Figura 10. Perceções e atitudes face à escolaridade dos agricultores familiares, da região norte 
e centro de Portugal, em 2018. 

 

 

Figura 11. Uso de EPI face à escolaridade dos agricultores familiares, da região norte e centro 
de Portugal, em 2018. 
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3.7. PRÁTICA E CONHECIMENTO SOBRE AGRICULTURA BIOLÓGICA 

POR AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Quando questionados relativamente ao conhecimento sobre agricultura 

biológica, 90% dos inquiridos respondeu de forma positiva; no entanto, quando 

foi pedido que apresentassem uma definição de agricultura biológica, verifica-

se que a maioria dos agricultores familiares inquiridos (78%) apenas sabe 

indicar tratar-se de um sistema de produção em que não se utilizam pesticidas 

e/ou fertilizantes.  

Cerca de um quarto dos agricultores familiares inquiridos admite 

praticar, ou já ter praticado, agricultura biológica (incluindo os que afirmaram 

que o faziam apenas porque não usavam pesticidas). Destes, 36% dos 

inquiridos fazem, ou fizeram-no, por estarem preocupados com os riscos 

associados ao uso de pesticidas e 54% referiram não sentirem necessidade de 

aplicar pesticidas.  

Por outro lado, entre os agricultores familiares que nunca praticaram 

agricultura biológica, mais de metade (54%) acha que este modo de produção 

não é viável técnica e/ou economicamente e 32% refere nunca ter pensado no 

assunto e/ou não se sentirem motivados/incentivados a tal. No entanto, estes 

agricultores não se opõem à sua prática, ou seja, provavelmente estarão 

disponíveis para se converterem a este modo de produção, desde que 

devidamente incentivados e apoiados, em termos de conhecimento e apoio 

técnico.  

 

3.8. ANÁLISE DAS PERCEÇÕES E ATITUDES FACE AO USO DE 

PESTICIDAS – ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIA 

 

A análise de correspondência usada para identificar possíveis relações 

entre as perceções (acerca dos pesticidas e da agricultura biológica) e as 

atitudes (práticas agrícolas) foi significativa, apresentado uma elevada 
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correspondência entre os grupos de variáveis (chi-quadrado observado de 

176,0130, com um valor de p < 0,0001). 

Através da análise do gráfico de correspondência (Figura 12), pode 

observar-se uma relação entre perceções e atitudes, sendo que os agricultores 

com maior preocupação acerca do uso de pesticidas e mais recetivos em 

relação à agricultura biológica são também aqueles que têm práticas agrícolas 

associadas a maior sustentabilidade. De facto, verifica-se, nos quadrantes 

superiores que o grupo de agricultores familiares que utiliza “consociação de 

culturas”, “luta biológica”, “permite a presença de infestantes” e tem “maior 

diversidade de culturas” também “acredita e confia na agricultura biológica” e 

considera que os pesticidas são “muito nocivos e a evitar”. 

Do outro lado do espectro, nos quadrantes inferiores, encontram-se os 

agricultores familiares que “não acreditam na agricultura biológica”, consideram 

os pesticidas “seguros, mas podem-se usar”, “indispensáveis mesmo que 

tóxicos” ou “nocivos, mas podem-se usar”, praticam “luta química” e têm 

“menor diversidade de culturas”. Estes agricultores também são os que fazem 

“análises de solo/água/foliares” e usam “EPI - total”, sendo que estas atitudes 

estão relacionadas com o facto de se tratarem de agricultores mais focados 

para o mercado e, por isso, a recorrerem com maior frequência ao uso de 

pesticidas, tendo necessidade de usar o EPI que é obrigatório (ao contrário do 

grupo anterior, onde muitos não usam pesticidas e, por isso, não têm 

necessidade de utilizar o EPI).  
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Figura 12. Gráfico da análise de correspondência entre as perceções e atitudes dos agricultores familiares, do norte e centro de Portugal, em 2018. 
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3.9. TIPOLOGIAS DE AGRICULTORES RELATIVAMENTE ÀS 

PERCEÇÕES E ATITUDES FACE AO USO DE PESTICIDAS - 

ANÁLISE DE CLUSTERS 

 

De forma a identificar grupos (tipologias) de agricultores familiares com 

base nas perceções (acerca dos pesticidas e da agricultura biológica) e 

atitudes (práticas agrícolas) foi realizada uma análise de agrupamento 

aglomerativo (clustering) para perceber quantos clusters (tipologias) de 

agricultores familiares se podem identificar na amostra de inquiridos e quais as 

suas características sociodemográficas e perceções e atitudes face ao uso de 

pesticidas.  

Verificou-se a existência de 3 tipologias de agricultores familiares, que 

se designaram “Convencionais”, “Tradicionais/Naturalistas” e “Modernos”, com 

36%, 31% e 34% dos inquiridos, respetivamente (Figura 13). Para explicar as 

diferenças entre cada cluster, as variáveis perceções, atitudes e caraterísticas 

sócio demográficas foram sistematizadas (Quadro 6 e 7).  

 

Figura 13. Dendrograma dos três maiores clusters (tipologias) identificados a partir das 
perceções e atitudes face ao uso de pesticidas e à agricultura biológica de 163 agricultores 

familiares, do norte e centro de Portugal, em 2018. 
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A primeira tipologia de agricultores familiares, os “Convencionais” 

(cluster 1), carateriza-se por serem predominantemente do sexo masculino, 

com ensino primário, da zona centro e com idade superior a 65 anos. Têm uma 

posição negativa em relação à agricultura biológica, são orientados para o 

mercado, preocupados com a produtividade e, nesse sentido, fazem uma 

utilização intensiva de pesticidas de modo a não correrem riscos. Ignoram ou 

desconhecem os efeitos negativos da utilização dos mesmos.  

A segunda tipologia, os “Tradicionais/Naturalistas” (cluster 2), inclui 

agricultores familiares com idade entre os 40 – 65 anos, ensino primário, 

distribuídos pelo norte e centro de igual forma e maior percentagem de 

mulheres agricultoras.  Neste grupo, estão os agricultores mais próximos da 

agricultura biológica que têm maior perceção dos riscos associados ao uso de 

pesticidas e que ainda usam técnicas agrícolas consideradas “tradicionais”, 

guardando sementes de um ano para o outro, utilizando variedades regionais, 

permitindo a presença de infestantes na exploração e com a produção 

orientada para o autoconsumo.  

Por último, agricultores da tipologia “Modernos” (cluster 3), constituem 

um grupo composto por indivíduos mais jovens e com maior nível de 

escolaridade, sobretudo na zona norte do país. Têm uma atitude neutra em 

relação à agricultura biológica e reconhecem os riscos associados ao uso de 

pesticidas, tentando fazer um uso racional dos mesmos de modo a manter um 

nível de produtividade que seja competitivo perante o mercado. Utilizam 

técnicas mais modernas como a luta biológica, luta biotécnica, correção de 

solos com recurso a análises e fazem o registo das atividades da exploração.  
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Quadro 6. Comparação das perceções e atitudes entre tipologias de 
agricultores familiares, do norte e centro de Portugal, em 2018. 

VARIÁVEL 
Cluster 1 

“Convencionais” 
Cluster 2 

“Tradicionais/Naturalistas” 
Cluster 3 

“Modernos” 
F (Nível 
de Sig.) 

Atitudes e Perceções 

Atitudes 

Menor diversidade de culturas 0,448 0,400 0,382 0,763 

Maior diversidade de culturas 0,552 0,600 0,618 0,763 

Guarda sementes /Utiliza 
variedades regionais  

0,552 0,760 0,582 0,059 

Pratica Consociações 0,241 0,240 0,273 0,907 

Rotação de culturas 0,754 0,780 0,836 0,559 

Adição de matéria orgânica de 
origem animal 

0,948 0,918 0,945 0,788 

Adubação verde 0,534a 0,400 0,582 0,160 

Correção de pH 0,448a 0,140 b 0,655 c 0,000 

Análises de solo/água /foliares 0,603 0,040 b 0,455 a 0,000 

Permite a presença de infestantes 0,310 0,380 0,236 0,284 

Desfolha e/ou poda de rebentos 0,690 a 0,420 b 0,655 a 0,009 

Luta Biológica  0,155 ab 0,100 a 0,309 b 0,017 

Luta Biotécnica  0,224 a 0,040 b 0,418 c 0,000 

Luta Química  1,000 a 0,780 b 0,909 ab 0,001 

Análises de resíduos de pesticidas 0,018 a 0,000 a 0,236 b 0,000 

Faz registos escritos 0,414 a 0,180 b 0,564 a 0,000 

Uso de Equipamentos de proteção individual 
EPI - Nenhum 0,069 a 0,380 b 0,000 a 0,000 

EPI - Parcial 0,621 a 0,540 a 0,091 b 0,000 

EPI - Total 0,310 a 0,080 b 0,909 c 0,000 

Perceções 

Para os agricultores familiares, os pesticidas são: 

Indispensáveis mesmo que 
tóxicos 

0,466 a 0,120 b 0,000 b 0,000 

Seguros não fazem mal 
nenhum 

0,069 0,100 0,091 0,840 

Nocivos, mas podem-se usar 0,397 a 0,320 a 0,636 b 0,002 

Muito nocivos e a evitar 0,069 a 0,460 b 0,273 b 0,000 

Conhecimento, prática e confiança dos agricultores familiares face à agricultura biológica (AB) 

Acredita e confia na AB 0,000 a 0,200 b 0,036 a 0,000 

Atitude neutra face à AB 0,345 a 0,620 b 0,727 b 0,000 

Não acredita na AB 0,655 a 0,180b 0,236 b 0,000 
Número de Inquiridos 58 50 55  
Percentagem de Inquiridos 36% 31% 34%  
Nota: Método K-means cluster, n=163. 
Pontuações a,bc na mesma linha com sobrescritos diferentes são significativamente diferentes para p<.05 (teste de comparações múltiplas à 
posteriori de Tamhane). 
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Quadro 7. Comparação das características sociodemográficas entre 
tipologias de agricultores familiares, do norte e centro de Portugal, em 

2018. 

Características 
Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

F (Nível de Sig.) 
‘Convencionais 

‘Tradicionais/ 
Naturalistas’ 

‘Modernos’ 

Sexo     

Masculino 86,2a 60,0b 60,0b 0,002 

Feminino 13,8a 40,0b 40,0b 0,002 

Idade     

≤ 40 5,2a 2,0a 25,5b 0,000 

40 – 65 44,8ab 78,0a 67,3b 0,001 

 65 50,0ab 20,0a 7,3b 0,000 

Educação     

Primária (ISCED 0-1) 65,5a 80,0a 20,0b 0,000 

Secundária (ISCED 2-4) 29,3a 12,0a 61,8b 0,000 

Superior (ISCED 5-6) 5,2 8,0 18,2 0,062 

Região    

Norte 8,6a 54,0b 81,8c 0,000 

Centro 91,4a 46,0b 18,2c 0,000 
Note: Pontuações a,bc na mesma linha com sobrescritos diferentes são significativamente diferentes quando p<.05 (teste de 
comparações múltiplas à posteriori de Tamhane). 
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4. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho pretendeu identificar as caraterísticas e o perfil dos 

agricultores familiares do norte e centro de Portugal em relação às suas 

perceções e atitudes face ao uso dos pesticidas e à agricultura biológica, 

tentando-se compreender possíveis constrangimentos à adoção de práticas 

agrícolas mais sustentáveis e permitir a elaboração de estratégias eficazes que 

venham facilitar a adoção dessas práticas por parte destes agricultores.  

Os resultados permitem concluir que existe uma relação entre a idade 

e a escolaridade dos agricultores e a perceção face aos riscos associados ao 

uso de pesticidas a adoção de atitudes de proteção (como a utilização de EPI). 

Quanto mais novos e com maior nível de escolaridade são os agricultores 

familiares, maior é a perceção de risco em relação aos pesticidas e a tendência 

para o uso adequado de EPI. 

Após confirmação de que existia uma relação forte entre as perceções 

e as atitudes dos agricultores familiares face ao uso de pesticidas, foi possível 

identificar três grupos (tipologias) de agricultores familiares com características 

próprias: “Convencionais”, “Modernos” e “Tradicionais/Naturalistas”.  

Os agricultores “Convencionais” estão fortemente influenciados pela 

agricultura convencional orientada para o mercado e pode-se considerar que 

estão mais longe da agricultura biológica. Têm uma visão produtivista e usam a 

luta química como forma de “evitar o risco” sem terem noção ou consideração 

pelos efeitos adversos subjacentes.  

Os agricultores familiares “Modernos” apresentam o perfil com maior 

potencial de conversão à agricultura biológica, por terem idade média mais 

baixa e nível de escolaridade mais elevado, o que resulta numa maior abertura 

a novas técnicas e processos. Têm maior sensibilidade em relação aos riscos e 

problemáticas relacionadas com o uso de pesticidas procurando evitar o seu 

uso quando existam alternativas, como a luta biotécnica.  

Finalmente, os agricultores “Tradicionais/Naturalistas” caraterizam-se 

por se associarem a práticas mais antigas e tradicionais, em que é evitado o 
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uso de pesticidas. Têm grande abertura à agricultura biológica, mas estão 

distantes da adoção de novas técnicas que poderiam incrementar as suas 

produtividades como a correção de solos ou a luta biotécnica. Trata-se de um 

grupo de agricultores sedento de formação e informação técnica relativamente 

a práticas agrícolas sustentáveis e associadas à agricultura biológica.  

Torna-se, assim, evidente que a definição de estratégias que visem 

promover a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis junto dos 

agricultores familiares, deve considerar as particularidades associadas a cada 

uma das tipologias identificadas. Para os agricultores “Convencionais” e 

“Tradicionais/Naturalistas” será mais indicado, por exemplo, a criação de 

explorações piloto que promovam ações de demonstração no terreno e entre 

agricultores. Para os agricultores “Modernos”, o recurso a ações de formação 

através de instituições de ensino superior, associações de agricultores, 

cooperativas ou organizações de produtores poderá ser uma maneira mais fácil 

de transmitir conhecimentos e informação.  

Por fim, é evidente que, para se incrementar significativamente a 

adoção de práticas agrícolas sustentáveis junto de todos os agricultores, é 

necessário criar medidas de discriminação positiva dos agricultores familiares e 

promover a sua adesão a associações, cooperativas ou outro tipo de estruturas 

onde o apoio técnico esteja disponível de forma fácil e atempada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

Abreu PHB, Alonzo HGA (2016). O agricultor familiar e o uso (in)seguro de 

agrotóxicos no município de Lavras/MG. Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, 41: e18. http://www.scielo.br/pdf/rbso/v41/2317-6369-rbso-

41-e18.pdf, consultado em 01.10.2018. 

Amaro FS, Godinho MC, Figueiredo E, Mexia A (2000). Itinerários técnicos e 

calendários culturais para culturas “em estufa” – região Agrária do 

Ribatejo e Oeste. Projeto PAMAF 6013, Departamento de Economia 

Agrária e Sociologia Rural, Instituto Superior de Agronomia, Lisboa: 2-8. 

Amaro P (2003). A protecção integrada. Lisboa, ISA/Press: 41-42. 

Amaro P (2007) A política de redução dos riscos dos pesticidas em Portugal. 

Lisboa, ISA/Press. p5. 

Calus M (2010). The persistence of family farming: a review of explaining socio-

economic and historical factors. Journal of Comparative Family Studies. 

41(5): 639-660. 

Carvalho AM, Araújo AL, Cunha MJ (2012). Conhecimento sobre produtos 

fitofarmacêuticos de agricultores e trabalhadores agrícolas da região do 

Douro que frequentaram cursos de aplicação. Revista de Ciências 

Agrárias. 35(2): 126–135. 

Cerveira J, Machado H, Godinho MC, Oliveira J, Costa CA (2017).  Os 

apicultores da Beira Alta: percepções e comportamentos face ao risco do 

uso de pesticidas. Revista de Ciências Agrárias. 40(SP): 222-229 

CIAV (2018). Centro de Informação Antivenenos. Instituto Nacional de 

Emergência Médica, Lisboa. http://oldsite.inem.pt/stats/stats.asp?stat= 

21&ano=2017, consultado em 25/11/2018.  

Correia MC (2014). Editorial. Revista da Rede Rural Nacional “em Rede”, 5: 1. 

http://www.rederural.gov.pt/component/jdownloads/send/2-agricultura-

agroindustria/580-revista-da-rrn-agricultura-familiar-uma-agricultura-com-

rosto, consultado em 01.11.2018. 

http://oldsite.inem.pt/stats/stats.asp?stat=
http://www.rederural.gov.pt/component/jdownloads/send/2-agricultura-agroindustria/580-revista-da-rrn-agricultura-familiar-uma-agricultura-com-rosto
http://www.rederural.gov.pt/component/jdownloads/send/2-agricultura-agroindustria/580-revista-da-rrn-agricultura-familiar-uma-agricultura-com-rosto
http://www.rederural.gov.pt/component/jdownloads/send/2-agricultura-agroindustria/580-revista-da-rrn-agricultura-familiar-uma-agricultura-com-rosto


31 
 

Costa CA, Gaião D, Teixeira D, Correia HE (2016). Criar pontes entre 

agricultura familiar e biológica através da formação no local de trabalho. 

Actas Portuguesas de Horticultura. 25: 164-170. 

Decreto-Lei n.º 26/2013. Regula as atividades de distribuição, venda e 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 11 de abril de 2013. I Série, 71: 

2100 - 2125 

Decreto-Lei n.º 35/2017. Altera a regulação dos produtos fitofarmacêuticos, 

transpondo a Diretiva n.º 2009/128/CE. 24 de março de 2017. I Série, 60: 

1616 - 1617 

Decreto-Lei n.º 64/2018. Consagra o estatuto da agricultura familiar. 7 de 

agosto de 2018. I Série, 151: 3946 – 3949. 

Doey L, Kurta J (2011). Correspondence Analysis applied to psychological 

research. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology. 7(1): 5-14. 

EFSA. The 2016 European Union report on pesticide residues in food. 

European Food Safety Authority, EFSA Journal. 16(7): 5348, 139p. 

139https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5348, 

consultado em 29/11/2018. 

FAO (2014). 2014 International Year of Family Farming - feeding the world, 

carring for the earth. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. Rome, Italy. 27 p.  http://www2.ohchr.org/english/issues/food 

/docs/A-HRC-16-49.pdf, consultado em 29/11/2018. 

Garner E (2014). Identifying the family farm: a discussion of the concepts and 

definitions. Agricultural Development Economics Division. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. ESA Working 

Paper. 14-10: 23p. 

Graeub BE, Chappell MJ, Wittman H, Ledermann S, Kerr Rb, Gemmill-

Herren B (2016). The state of family farms in the world. World 

Development. 87: 1–15. 

http://www2.ohchr.org/english/issues/food%20/docs/A-HRC-16-49.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/food%20/docs/A-HRC-16-49.pdf


32 
 

Hashemi SM, Hosseini SM, Hashemi MK (2012). Farmers’ perceptions of safe 

use of pesticides: determinants and training needs. International Archives 

of Occupational and Environmental Health. 85: 57–66. 

IFAD (2014). The International Year of Family Farming. International Fund for 

Agricultural Development, Roma, Itália. 4p. https://www.ifad.org 

/documents/38714170/39148759/IYFF.pdf/9d048637-367f-4015-a71d-

5cd791d3b81c, consultado em 29/11/2018. 

INE (2017). Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2016. Instituto 

Nacional de Estatística, Lisboa. 50p. https://www.ine.pt/xportal/ 

xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=2770

88793&PUBLICACOESmodo=2, consultado em 01/11/2018. 

Isin S, Yildirim I (2007). Fruit-growers’ perceptions on the harmful effects of 

pesticides and their reflection on practices: The case of Kemalpasa, 

Turkey. Crop Protection. 26(7): 917–922.  

Issa Y, Sham'a FA, Nijem K, Bjertness E, Kristensen P (2010). Pesticide use 

and opportunities of exposure among farmers and their families: cross-

sectional studies 1998-2006 from Hebron governorate, occupied 

Palestinian territory. Environmental health: a global access science 

source, 9: 63 

Kirakowski J (2000). Questionnaires in usability engineering. A list of 

frequently asked questions. 3ª Edição. Cork, Ireland: Human Factors 

Research Group: 15p. 

Kishi M (2002). Farmers’ perceptions of pesticides, and resultant health 

problems from exposures. International Journal of Occupational and 

Environmental Health. 8(3): 175–181.  

Kuiper J (2000). A checklist approach to evaluate the contribution of organic 

farms to landscape quality. Agriculture, Ecosystems & Environment. 77(1): 

143–156. 

Lamichhane JR, Dachbrodt-Saaydeh S, Kudsk P, Messéan A (2016). 

Toward a reduced reliance on conventional pesticides in European 

agriculture. Plant Disease. 100(1):10–24.  

https://www.ifad.org/
https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277088793&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277088793&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=277088793&PUBLICACOESmodo=2


33 
 

Marsden PV, Wright JD (2010). Handbook of Survey Research. Second 

Edition. Bingley, UK: Emerald Group Publishing. 903p. 

Palmer MW (1993). Putting things in even better order: the advantages of 

canonical correspondence analysis. Ecology. 74(8): 2215-2230. 

Peres F, Moreira JC, Rodrigues KM, Lerner R, Claudio L (2007). El uso de 

pesticidas en la agricultura y la salud del trabajador rural en Brasil, 

Ciencia & Trabajo. 26: 158-163.  

Rambo JR, Tarsitano MA, Laforga G (2016). Agricultura familiar no Brasil, 

conceito em construção: trajetória de lutas, história pujante. Revista de 

Ciências Agroambientais Alta Floresta. 14(1): 86-96. 

Rodrigues RP, Sá MC, Moura D (2011). Internamentos por intoxicação com 

pesticidas em Portugal. Arquivos de Medicina, 25(5–6): 169–173.  

Shetty PK, Murugan M, Hiremath MB, Sreeja KG (2010). Farmers’ education 

and perception on pesticide use and crop economies in Indian agriculture, 

Journal of Experimental Sciences. 1(1): 3-8. 

Soule MJ (2001) Soil management and the farm typology: Do small family 

farms manage soil and nutrient resources differently than large family 

farms? Agricultural and Resource Economics Review. 30: 179–188. 

Stoppelli IM, Magalhães CP (2005). Saúde e segurança alimentar: a questão 

dos agrotóxicos. Ciência e Saúde Coletiva. 10: 91–100.  

Strohbehn C (2015). Mississippi farm food safety checklist - Adapted from the 

“Checklist for retail purchasing of local produce”. Iowa State University. 

Ames: 2p. 

Whitford F, Storm J, Mysz A, Alexander B, Acquavella J, Buhler W, 

Janssen C, Neltner T, Burns C, Schmidt D, Mandel J (2006). Farm 

family exposure to pesticides. A discussion with farm families. PURDUE 

Extension. PPP 72: 33. https://www.extension.purdue.edu/extmedia/PPP/ 

PPP-72.pdf, consultado em 27/11/2018. 

https://scholar.harvard.edu/pvmarsden/publications/handbook-survey-research-second-edition
https://scholar.harvard.edu/pvmarsden/publications/handbook-survey-research-second-edition
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/PPP/%20PPP-72.pdf
https://www.extension.purdue.edu/extmedia/PPP/%20PPP-72.pdf


34 
 

Zare S, Behzadi M, Tarzanan M, Mohamadi MB, Omidi L, Heydarabadi AB, 

Kazemi S (2015). The impacts of pesticides on the health of farmers in 

Fasa, Iran. Electronic physician. 7(4): 1168-73. 

Zoraida G (Coord.) (2005). Gender and farming systems. Lessons from 

Nicaragua. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

Rome: 1-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Checklist “Pontes entre a agricultura familiar e a agricultura 

biológica” 

ANEXO 2. Tabela de contingência e análise de correspondência 

ANEXO 3. Análise de clusters 

ANEXO 4. Análise de variância e testes de comparações múltiplas  
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ANEXO 1. Checklist “Pontes entre a agricultura familiar e a agricultura 

biológica” 

CHECK LIST - Pontes entre agricultura familiar e biológica 

1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DO PRODUTOR E FAMÍLIA 

Idade:  

Sexo:  

Localidade de residência (freguesia):  

Dimensão do agregado familiar (incluir menores e maiores dependentes)  

Indicar se vivem no agregado outros não dependentes (quantos)  

Escolaridade (nível máximo concluído): 

O próprio O cônjuge 

  

Tem formação profissional agrícola? (Qual?)   

É agricultor a tempo integral?   

Se não, qual a atividade complementar?  

Indicar qual das duas é a atividade principal.  

  

Foi sempre agricultor?   

Se não, qual foi a sua profissão anterior?   

Está empregado, desempregado, reformado, outro? Qual?   

Ambos trabalham na exploração?   

São remunerados?    

Qual a profissão principal dos seus pais? 

Pai Mãe 

  

Tinham atividade agrícola?    

Nível de escolaridade dos pais   

A questionar no final. Referir confidencialidade e anonimato. 

Tem atividade aberta como agricultor?   

Rendimento mensal do agregado familiar (mostrar tabela)  

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO 

A exploração é própria ou arrendada?   

Se própria, é comprada ou herdada?  

Se arrendada, em que regime?(renda, comodato, cedência, outra)  

Localidade da exploração (freguesia) (assento de lavoura):  
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Área (ha) média da exploração:  

Nº de parcelas e distância média (ordem de grandeza qualitativa):  

Nº de parcelas cultivados:  

Porque não cultiva os restantes? (falta de mão de obra, de mercado, de acessos, mentalidade 

camponesa, outra - explicitar) 
 

Principais culturas:  

Nº elementos que trabalham na exploração 

familiares a tempo 

inteiro 

familiares a tempo 

parcial 

contratados a tempo 

inteiro 

contratados a tempo 

parcial 

    

Destino principal da produção (venda, autoconsumo, alimentação de familiares diretos ascendentes e 

descendentes, outro – explicitar) 
 

Nº de pessoas da família que consomem produtos da exploração  

Caso comercialize, onde o faz (mercado, feira, mercearia, supermercado)?  

 

 

Qual a percentagem de  

produção que vende? 

quase nada 

(<25%) 

pouco 

(25 a 49%) 

metade 

(50%) 

muito 

(51 a 75%) 

quase todo 

(>75%) 

     

Que percentagem do seu rendimento provém da 

agricultura ? 
     

Mostrar as tabelas, caso o inquirido não consiga indicar um valor. 

 

3. PRÁTICAS CULTURAIS SIM NÃO 

Diversidade de culturas. Quantas culturas diferentes?_____________   

Utilização de variedades regionais (utiliza sementes guardadas de um ano para outro e compra em viveiros)   

Pratica consociações    

Presença de viveiro na exploração    

Rotação de culturas   

Pousio   

Adição de matéria orgânica de origem animal 

Espécie(s): Origem (próprio ou 

comprado): 

Local de armazenamento 

(preocupação ambiental): 

   

 

Adubação verde (enterra restos das culturas)   

Calagem (indicar quantas vezes ao ano ou de quanto em quanto tempo)   

Análises de solo/foliar/água (pH). Quais e quantas vezes ao ano?________________________   

Aplicação de cobertura do solo (plástico, palhas, enrelvamento, etc). Qual? ______________________   

Compostagem   
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Trator e máquinas agrícolas. Quais? _______________________________________________    

Próprias (PP), alugadas (A), partilhadas (PT) emprestada (E):  

Permite a presença de infestantes   

Desfolha e/ou poda de rebentos    

Monda de frutos    

Quando tem pragas e doenças o que é que faz? 

Luta biológica (assegura a presença de joaninhas, infraestruturas ecológicas, etc)   

Luta biotécnica (usa armadilhas, iscos alimentares, etc)   

Luta química (usa pesticidas)   

Como/quando é que decide tratar?  

A quem pede conselho?  

Onde compra o pesticida?  

Como doseia o pesticida?  

Observou efeitos secundários no campo? Quais?  

Para si, os pesticidas são: 

muito nocivos e a 

evitar 

nocivos, mas podem-se 

usar 

seguros (não fazem mal 

nenhum) 
indispensáveis, mesmo 

que tóxicos 

    

Após a aplicação de um pesticida, alguma vez se sentiu mal?  

Que tipo de sintomas verificou? (dor de cabeça, enjoo, diminuição da visão, vertigem, irritação da pele ou dos olhos, perda de apetite, 

tremores, alergia, diarreia, dores no peito, secura na garganta, nervosismo, outro) 
 

Com que frequência apresenta estes sintomas? (sempre, por vezes, raramente)  

Análises de resíduos de pesticidas   

Equipamento de proteção. Qual?_________________________________________________   

Produção animal. Que espécies? _________________________________________________   

Alimentação animal produzida na exploração   

Pastagens naturais ou semeadas   

Outras atividades complementares? Quais?_________________________________________   

Destino dos lixos (plásticos, arames, máquinas)  

Faz registos na exploração. De que tipo? ___________________________________________   

Tem apoio técnico? De que tipo? ___________________________________________   

Se não tem apoio técnico, considera-o necessário?   

É membro/sócio de alguma cooperativa ou associação de agricultores?    

Se sim, porquê?  

Se não, porquê?  
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Se não, tem interesse em fazer no futuro parte de uma cooperativa ou associação?   

 

4. AGRICULTURA BIOLÓGICA SIM NÃO 

Sabe o que é a agricultura biológica?   

Refira o que entende por agricultura biológica  

Pratica ou já praticou agricultura biológica?   

Se sim, porquê?  

Se não, porquê?  

 

5. RISCOS E SAÚDE (indicar quantos elementos do agregado apresentam os problemas referidos) SIM NÃO 

Diga-me, por favor, quais os problemas de saúde que tem? (incluir o agricultor e o cônjuge) 

Irritação de olhos   

Irritação de pele    

Asma   

Alergias. Quais?   

Doenças do sistema imunitário. Quais?    

Problemas associados à gravidez. Quais?   

Obesidade   

Diabetes   

Cancro. Quais?   

Problemas neurológicos. Quais?   

Problemas comportamentais. Quais?   

Outros?  

Estado geral de saúde 
Muito mau 

(péssimo) 

Mau Razoável Bom Muito bom (excelente/ 

ótimo) 

próprio      

cônjuge      

 
Avaliação da situação de resposta ao questionário 

Atenção do produtor - boa (1) ou má (0)  Realizado só com o produtor (1) ou com outras pessoas presentes (0)  

 

 

 

 

Observações 
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ANEXO 2. Tabela de contingência e análise de correspondência 
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XLSTAT 2014.5.03 - Correspondence Analysis (CA) - on 28/11/2018 at 23:44:45

Contingency table: Workbook = Clusters e AC Telmo V5.xlsx / Sheet = tabela contingencia / Range = 'tabela contingencia'!$A$1:$S$8 / 7 rows and 18 columns

Test of independence between the rows and the columns:

Chi-square (Observed value)176,0130

Chi-square (Critical value)126,5741

DF 102

p-value < 0,0001

alpha 0,05

Test interpretation:

H0: The rows and the columns of the table are independent.

Ha: There is a link between the rows and the columns of the table.

The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0,01%.

Total inertia: 0,0666

Eigenvalues and percentages of inertia:

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Eigenvalue 0,0377 0,0094 0,0081 0,0057 0,0046 0,0011

Inertia (%) 56,6075 ####### ####### 8,6220 6,9289 1,5887

Cumulative % 56,6075 ####### ####### ####### ####### 100,0000

Results for the rows:

Chi-square distances (rows):

Weight (relative)DistanceSq-DistanceInertiaRelative inertia "Indispensáveis mesmo que tóxicos""Seguros não fazem mal nenhum""Nocivos mas podem-se usar""Muito nocivos e a evitar"Acredita e confia na ABAtitude neutra face à ABNão acredita na AB

"Indispensáveis mesmo que tóxicos"0,1018 0,2135 0,0456 ####### 0,0696 "Indispensáveis mesmo que tóxicos"0 0,3644 0,2926 0,3277 0,5715 0,3564 0,3826

"Seguros não fazem mal nenhum"0,0428 0,3249 0,1055 ####### 0,0678 "Seguros não fazem mal nenhum"0,3644 0 0,1862 0,3645 0,5912 0,4994 0,5364

"Nocivos mas podem-se usar"0,2324 0,2421 0,0586 ####### 0,2044 "Nocivos mas podem-se usar"0,2926 0,1862 0 0,3029 0,5179 0,4342 0,4788

"Muito nocivos e a evitar"0,1302 0,2395 0,0574 ####### 0,1121 "Muito nocivos e a evitar"0,3277 0,3645 0,3029 0 0,5098 0,3919 0,4366

Acredita e confia na AB0,0322 0,5335 0,2846 ####### 0,1375 Acredita e confia na AB0,5715 0,5912 0,5179 0,5098 0 0,6540 0,6933

Atitude neutra face à AB0,2740 0,2203 0,0485 ####### 0,1995 Atitude neutra face à AB0,3564 0,4994 0,4342 0,3919 0,6540 0 0,2735

Não acredita na AB0,1866 0,2732 0,0747 ####### 0,2091 Não acredita na AB0,3826 0,5364 0,4788 0,4366 0,6933 0,2735 0

Principal coordinates (rows): Standard coordinates (rows):

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6

"Indispensáveis mesmo que tóxicos"0,0588 -0,0548 0,0253 0,0227 -0,1947 0,0052 "Indispensáveis mesmo que tóxicos"0,3029 -0,5654 0,2814 0,2990 -2,8664 0,1589

"Seguros não fazem mal nenhum"0,2557 -0,1246 -0,0380 -0,0202 0,0616 0,1377 "Seguros não fazem mal nenhum"1,3168 -1,2859 -0,4224 -0,2669 0,9071 4,2333

"Nocivos mas podem-se usar"0,2225 -0,0736 -0,0270 0,0223 0,0386 -0,0311 "Nocivos mas podem-se usar"1,1456 -0,7596 -0,2998 0,2938 0,5679 -0,9564

"Muito nocivos e a evitar"0,1183 0,1293 0,0476 -0,1560 -0,0012 -0,0030 "Muito nocivos e a evitar"0,6093 1,3348 0,5288 -2,0588 -0,0180 -0,0935

Acredita e confia na AB0,2716 0,3497 0,1225 0,2693 0,0223 0,0232 Acredita e confia na AB1,3986 3,6090 1,3614 3,5538 0,3287 0,7145

Atitude neutra face à AB-0,1852 0,0392 -0,1120 0,0108 0,0044 0,0018 Atitude neutra face à AB-0,9535 0,4045 -1,2446 0,1430 0,0641 0,0543

Não acredita na AB-0,2253 -0,0580 0,1387 0,0111 0,0347 -0,0001 Não acredita na AB-1,1600 -0,5983 1,5406 0,1460 0,5106 -0,0036

Contributions (rows): Squared cosines (rows):

Weight (relative) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6

"Indispensáveis mesmo que tóxicos"0,1018 0,0093 0,0325 0,0081 0,0091 0,8366 0,0026 "Indispensáveis mesmo que tóxicos"0,0759 0,0659 0,0141 0,0113 0,8323 0,0006

"Seguros não fazem mal nenhum"0,0428 0,0742 0,0707 0,0076 0,0030 0,0352 0,7665 "Seguros não fazem mal nenhum"0,6196 0,1471 0,0137 0,0039 0,0360 0,1797

"Nocivos mas podem-se usar"0,2324 0,3050 0,1341 0,0209 0,0201 0,0750 0,2126 "Nocivos mas podem-se usar"0,8447 0,0924 0,0124 0,0085 0,0254 0,0165

"Muito nocivos e a evitar"0,1302 0,0483 0,2320 0,0364 0,5519 0,0000 0,0011 "Muito nocivos e a evitar"0,2441 0,2916 0,0395 0,4245 0,0000 0,0002

Acredita e confia na AB0,0322 0,0629 0,4190 0,0596 0,4063 0,0035 0,0164 Acredita e confia na AB0,2592 0,4296 0,0528 0,2549 0,0018 0,0019

Atitude neutra face à AB0,2740 0,2491 0,0448 0,4245 0,0056 0,0011 0,0008 Atitude neutra face à AB0,7068 0,0317 0,2587 0,0024 0,0004 0,0001

Não acredita na AB0,1866 0,2511 0,0668 0,4429 0,0040 0,0486 0,0000 Não acredita na AB0,6796 0,0450 0,2576 0,0016 0,0161 0,0000

As the computed p-value is lower than the significance level alpha=0,05, one should 

reject the null hypothesis H0, and accept the alternative hypothesis Ha.

Weights, distances and squared distances to the origin, 

inertias and relative inertias (rows):
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Results for the columns:

Weights, distances and squared distances to the origin, inertias and relative inertias (columns):

Weight (relative)DistanceSq-DistanceInertiaRelative inertia

Até 5 culturas 0,0507 0,1876 0,0352 0,0018 0,0268

Mais de 5 culturas0,0727 0,1496 0,0224 0,0016 0,0244

Utilização de variedades regionais0,0772 0,1146 0,0131 0,0010 0,0152

Pratica Consociações0,0310 0,2015 0,0406 0,0013 0,0189

Rotação de culturas0,0969 0,0825 0,0068 0,0007 0,0099

matéria orgânica de origem animal0,1151 0,0317 0,0010 0,0001 0,0017

Adubação verde0,0628 0,0839 0,0070 0,0004 0,0066

Calagem 0,0522 0,1086 0,0118 0,0006 0,0093

Análises de solo/foliar/água (pH0,0469 0,2378 0,0565 0,0027 0,0398

Permite a presença de infestantes0,0379 0,1859 0,0345 0,0013 0,0196

Desfolha e/ou poda de rebentos0,0734 0,1012 0,0102 0,0008 0,0113

Luta biológica 0,0235 0,2728 0,0744 0,0017 0,0262

Luta biotécnica0,0288 0,1909 0,0365 0,0010 0,0157

Luta química 0,1113 0,2023 0,0409 0,0046 0,0683

Análises de resíduos de pesticidas0,0235 0,6428 0,4132 0,0097 0,1456

EPI -Nenhum 0,0148 0,6023 0,3628 0,0054 0,0804

EPI - Parcial 0,0519 0,2660 0,0708 0,0037 0,0551

EPI -Total 0,0295 0,9794 0,9592 0,0283 0,4251

Chi-square distances (columns):

Até 5 culturasMais de 5 culturasUtilização de variedades regionaisPratica ConsociaçõesRotação de culturasmatéria orgânica de origem animalAdubação verdeCalagemAnálises de solo/foliar/água (pHPermite a presença de infestantesDesfolha e/ou poda de rebentosLuta biológicaLuta biotécnicaLuta químicaAnálises de resíduos de pesticidasEPI -NenhumEPI - ParcialEPI -Total

Até 5 culturas 0 0,3321 0,2126 0,3208 0,2522 0,1862 0,2211 0,1826 0,2474 0,3084 0,1342 0,4457 0,3606 0,2815 0,6377 0,6123 0,2583 0,9842

Mais de 5 culturas0,3321 0 0,1790 0,1673 0,1037 0,1534 0,1434 0,2201 0,3373 0,1698 0,2368 0,1647 0,1324 0,2735 0,6789 0,6472 0,3243 1,0084

Utilização de variedades regionais0,2126 0,1790 0 0,1664 0,1394 0,0974 0,0900 0,1503 0,3410 0,2266 0,1677 0,3140 0,2149 0,2831 0,6622 0,6563 0,2939 0,9466

Pratica Consociações0,3208 0,1673 0,1664 0 0,2085 0,2039 0,2043 0,2352 0,4138 0,1354 0,2907 0,2560 0,2146 0,3936 0,7048 0,6162 0,2730 0,9589

Rotação de culturas0,2522 0,1037 0,1394 0,2085 0 0,0756 0,0708 0,1805 0,2751 0,2061 0,1451 0,2521 0,1868 0,2002 0,6533 0,6422 0,3019 0,9981

matéria orgânica de origem animal0,1862 0,1534 0,0974 0,2039 0,0756 0 0,0657 0,1181 0,2544 0,2039 0,0978 0,2881 0,1982 0,2024 0,6329 0,6179 0,2788 0,9836

Adubação verde0,2211 0,1434 0,0900 0,2043 0,0708 0,0657 0 0,1699 0,2930 0,2311 0,1266 0,2875 0,2127 0,2198 0,6646 0,6758 0,2886 0,9739

Calagem 0,1826 0,2201 0,1503 0,2352 0,1805 0,1181 0,1699 0 0,2463 0,2141 0,1463 0,3038 0,1935 0,2349 0,6035 0,5748 0,3024 0,9991

Análises de solo/foliar/água (pH0,2474 0,3373 0,3410 0,4138 0,2751 0,2544 0,2930 0,2463 0 0,3312 0,1939 0,3876 0,3523 0,1865 0,6245 0,6080 0,3308 1,1040

Permite a presença de infestantes0,3084 0,1698 0,2266 0,1354 0,2061 0,2039 0,2311 0,2141 0,3312 0 0,2727 0,2145 0,2059 0,3558 0,6714 0,5383 0,2360 1,0135

Desfolha e/ou poda de rebentos0,1342 0,2368 0,1677 0,2907 0,1451 0,0978 0,1266 0,1463 0,1939 0,2727 0 0,3545 0,2750 0,1626 0,6295 0,6413 0,2822 1,0024

Luta biológica 0,4457 0,1647 0,3140 0,2560 0,2521 0,2881 0,2875 0,3038 0,3876 0,2145 0,3545 0 0,1595 0,3570 0,7159 0,6717 0,3883 1,0764

Luta biotécnica0,3606 0,1324 0,2149 0,2146 0,1868 0,1982 0,2127 0,1935 0,3523 0,2059 0,2750 0,1595 0 0,2862 0,6465 0,6198 0,3941 1,0293

Luta química 0,2815 0,2735 0,2831 0,3936 0,2002 0,2024 0,2198 0,2349 0,1865 0,3558 0,1626 0,3570 0,2862 0 0,6234 0,6801 0,4130 1,0741

Análises de resíduos de pesticidas0,6377 0,6789 0,6622 0,7048 0,6533 0,6329 0,6646 0,6035 0,6245 0,6714 0,6295 0,7159 0,6465 0,6234 0 0,8488 0,7237 1,5692

EPI -Nenhum 0,6123 0,6472 0,6563 0,6162 0,6422 0,6179 0,6758 0,5748 0,6080 0,5383 0,6413 0,6717 0,6198 0,6801 0,8488 0 0,6493 1,0834

EPI - Parcial 0,2583 0,3243 0,2939 0,2730 0,3019 0,2788 0,2886 0,3024 0,3308 0,2360 0,2822 0,3883 0,3941 0,4130 0,7237 0,6493 0 1,0249

EPI -Total 0,9842 1,0084 0,9466 0,9589 0,9981 0,9836 0,9739 0,9991 1,1040 1,0135 1,0024 1,0764 1,0293 1,0741 1,5692 1,0834 1,0249 0

Principal coordinates (columns): Standard coordinates (columns):

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6

Até 5 culturas 0,0021 -0,0976 0,1258 0,0936 0,0320 -0,0076 Até 5 culturas0,0109 -1,0068 1,3976 1,2346 0,4715 -0,2344

Mais de 5 culturas-0,0056 0,1067 -0,0934 -0,0350 -0,0235 0,0215 Mais de 5 culturas-0,0286 1,1007 -1,0380 -0,4618 -0,3453 0,6616

Utilização de variedades regionais0,0391 0,0355 -0,0240 0,0568 0,0803 -0,0100 Utilização de variedades regionais0,2015 0,3666 -0,2664 0,7489 1,1815 -0,3061

Pratica Consociações0,0561 0,1882 0,0048 0,0338 0,0293 0,0019 Pratica Consociações0,2887 1,9425 0,0530 0,4460 0,4307 0,0587

Rotação de culturas-0,0111 0,0171 -0,0633 -0,0057 -0,0078 0,0479 Rotação de culturas-0,0573 0,1766 -0,7032 -0,0755 -0,1153 1,4726

matéria orgânica de origem animal-0,0048 -0,0041 -0,0109 0,0118 0,0232 0,0131 matéria orgânica de origem animal-0,0248 -0,0422 -0,1206 0,1551 0,3413 0,4018

Adubação verde0,0119 0,0022 -0,0632 0,0464 0,0191 0,0194 Adubação verde0,0613 0,0226 -0,7026 0,6121 0,2818 0,5970

Calagem -0,0213 -0,0054 0,0497 -0,0218 0,0480 -0,0779 Calagem -0,1097 -0,0560 0,5524 -0,2879 0,7068 -2,3933

Análises de solo/foliar/água (pH-0,1106 -0,1386 0,0742 -0,0364 -0,1312 -0,0325 Análises de solo/foliar/água (pH-0,5696 -1,4302 0,8241 -0,4796 -1,9308 -0,9998

Permite a presença de infestantes-0,0022 0,1638 0,0606 -0,0267 -0,0576 -0,0034 Permite a presença de infestantes-0,0115 1,6903 0,6730 -0,3525 -0,8479 -0,1041

Desfolha e/ou poda de rebentos-0,0245 -0,0892 0,0119 0,0389 -0,0015 0,0045 Desfolha e/ou poda de rebentos-0,1259 -0,9208 0,1322 0,5137 -0,0227 0,1377

Luta biológica -0,0422 0,1814 -0,1181 -0,0970 -0,1041 -0,0745 Luta biológica-0,2175 1,8725 -1,3118 -1,2804 -1,5319 -2,2897

Luta biotécnica-0,0284 0,1082 -0,0794 -0,1081 0,0310 -0,0706 Luta biotécnica-0,1462 1,1163 -0,8825 -1,4268 0,4568 -2,1697

Luta química -0,0895 -0,1507 -0,0731 -0,0632 -0,0290 0,0038 Luta química-0,4607 -1,5554 -0,8124 -0,8339 -0,4271 0,1159

Análises de resíduos de pesticidas-0,5809 0,0186 0,1316 -0,0035 0,2411 0,0005 Análises de resíduos de pesticidas-2,9912 0,1923 1,4622 -0,0455 3,5491 0,0140

EPI -Nenhum 0,0576 0,1010 0,4520 -0,3716 -0,0062 0,0828 EPI -Nenhum0,2966 1,0419 5,0219 -4,9024 -0,0909 2,5436

EPI - Parcial 0,0087 0,0830 0,1299 0,1682 -0,1365 0,0004 EPI - Parcial0,0446 0,8571 1,4431 2,2196 -2,0089 0,0117

EPI -Total 0,9722 -0,0815 0,0312 -0,0367 0,0709 -0,0113 EPI -Total 5,0060 -0,8414 0,3461 -0,4848 1,0437 -0,3484

Contributions (columns): Squared cosines (columns):

Weight (relative) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6

Até 5 culturas 0,0507 0,0000 0,0514 0,0991 0,0773 0,0113 0,0028 Até 5 culturas0,0001 0,2704 0,4498 0,2488 0,0292 0,0017

Mais de 5 culturas0,0727 0,0001 0,0881 0,0783 0,0155 0,0087 0,0318 Mais de 5 culturas0,0014 0,5084 0,3902 0,0548 0,0246 0,0207

Utilização de variedades regionais0,0772 0,0031 0,0104 0,0055 0,0433 0,1078 0,0072 Utilização de variedades regionais0,1166 0,0961 0,0438 0,2453 0,4906 0,0075

Pratica Consociações0,0310 0,0026 0,1171 0,0001 0,0062 0,0058 0,0001 Pratica Consociações0,0774 0,8727 0,0006 0,0282 0,0211 0,0001

Rotação de culturas0,0969 0,0003 0,0030 0,0479 0,0006 0,0013 0,2101 Rotação de culturas0,0182 0,0430 0,5881 0,0048 0,0090 0,3369

matéria orgânica de origem animal0,1151 0,0001 0,0002 0,0017 0,0028 0,0134 0,0186 matéria orgânica de origem animal0,0231 0,0167 0,1173 0,1375 0,5353 0,1701

Adubação verde0,0628 0,0002 0,0000 0,0310 0,0235 0,0050 0,0224 Adubação verde0,0201 0,0007 0,5680 0,3056 0,0520 0,0536

Calagem 0,0522 0,0006 0,0002 0,0159 0,0043 0,0261 0,2992 Calagem 0,0384 0,0025 0,2095 0,0404 0,1954 0,5137

Análises de solo/foliar/água (pH0,0469 0,0152 0,0960 0,0319 0,0108 0,1750 0,0469 Análises de solo/foliar/água (pH0,2164 0,3397 0,0973 0,0234 0,3044 0,0187

Permite a presença de infestantes0,0379 0,0000 0,1081 0,0171 0,0047 0,0272 0,0004 Permite a presença de infestantes0,0001 0,7765 0,1062 0,0207 0,0961 0,0003

Desfolha e/ou poda de rebentos0,0734 0,0012 0,0623 0,0013 0,0194 0,0000 0,0014 Desfolha e/ou poda de rebentos0,0584 0,7775 0,0138 0,1481 0,0002 0,0020

Luta biológica 0,0235 0,0011 0,0823 0,0404 0,0385 0,0551 0,1230 Luta biológica0,0240 0,4422 0,1873 0,1265 0,1455 0,0745

Luta biotécnica0,0288 0,0006 0,0358 0,0224 0,0586 0,0060 0,1354 Luta biotécnica0,0221 0,3209 0,1731 0,3208 0,0264 0,1367

Luta química 0,1113 0,0236 0,2692 0,0734 0,0774 0,0203 0,0015 Luta química0,1957 0,5551 0,1307 0,0976 0,0206 0,0003

Análises de resíduos de pesticidas0,0235 0,2100 0,0009 0,0502 0,0000 0,2956 0,0000 Análises de resíduos de pesticidas0,8165 0,0008 0,0419 0,0000 0,1407 0,0000

EPI -Nenhum 0,0148 0,0013 0,0160 0,3723 0,3548 0,0001 0,0955 EPI -Nenhum0,0091 0,0281 0,5632 0,3805 0,0001 0,0189

EPI - Parcial 0,0519 0,0001 0,0381 0,1080 0,2555 0,2093 0,0000 EPI - Parcial0,0011 0,0974 0,2384 0,3999 0,2632 0,0000

EPI -Total 0,0295 0,7398 0,0209 0,0035 0,0069 0,0322 0,0036 EPI -Total 0,9853 0,0069 0,0010 0,0014 0,0052 0,0001
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ANEXO 3. Análise de clusters 

 

Agglomerative hierarchical clustering (AHC) - on 28/11/2018 at 23:48:13

Observations/variables table: Workbook = Clusters e AC Telmo V5.xlsx / Sheet = dados clusters / Range = 'dados clusters'!$B$1:$AL$164 / 163 rows and 37 columns

Row labels: Workbook = Clusters e AC Telmo V5.xlsx / Sheet = dados clusters / Range = 'dados clusters'!$A$1:$A$164 / 163 rows and 1 column

Number of observations with replaced missing data: 12

Estimation of missing data: Mean or mode

Cluster rows

Dissimilarity: Euclidean distance

Agglomeration method: Ward's method

Center: No

Reduce: No

Truncation: Automatic

Summary statistics:

Variable ObservationsObs. with missing dataObs. without missing dataMinimum Maximum Mean Std. deviation

Até 5 culturas 163 0 163 0,0000 1,0000 0,4110 0,4935

mais de 5 culturas163 0 163 0,0000 1,0000 0,5890 0,4935

Utilização de variedades regionais (utiliza sementes guardadas de um ano para outro e compra em viveiros)163 0 163 0,0000 1,0000 0,6258 0,4854

Pratica Consociações163 0 163 0,0000 1,0000 0,2515 0,4352

Rotação de culturas163 0 163 0,0000 1,0000 0,7901 0,4072

Adição de matéria orgânica de origem animal163 0 163 0,0000 1,0000 0,9383 0,2407

Adubação verde (enterra restos das culturas)163 0 163 0,0000 1,0000 0,5092 0,5015

Calagem (indicar quantas vezes ao ano ou de quanto em quanto tempo)163 0 163 0,0000 1,0000 0,4233 0,4956

Análises de solo/foliar/água (pH). Quais e quantas vezes ao ano?163 0 163 0,0000 1,0000 0,3804 0,4870

Permite a presença de infestantes163 0 163 0,0000 1,0000 0,3067 0,4626

Desfolha e/ou poda de rebentos163 0 163 0,0000 1,0000 0,5951 0,4924

Luta biológica (assegura a presença de joaninhas, infraestruturas ecológicas, etc)163 0 163 0,0000 1,0000 0,1902 0,3937

Luta biotécnica (usa armadilhas, iscos alimentares, etc)163 0 163 0,0000 1,0000 0,2331 0,4241

Luta química (usa pesticidas)163 0 163 0,0000 1,0000 0,9018 0,2984

Luta química: Observou efeitos secundários no campo?163 0 163 0,0000 1,0000 0,3077 0,4529

Análises de resíduos de pesticidas163 0 163 0,0000 1,0000 0,0875 0,2808

Faz registos na exploração. De que tipo?163 0 163 0,0000 1,0000 0,3926 0,4898

EPI -Nenhum 163 0 163 0,0000 1,0000 0,1411 0,3492

EPI - Parcial 163 0 163 0,0000 1,0000 0,4172 0,4946

EPI -Total 163 0 163 0,0000 1,0000 0,4417 0,4981

"Indispensáveis mesmo que tóxicos"163 0 163 0,0000 1,0000 0,2025 0,4031

"Seguros não fazem mal nenhum"163 0 163 0,0000 1,0000 0,0859 0,2811

"Nocivos mas podem-se usar"163 0 163 0,0000 1,0000 0,4540 0,4994

"Muito nocivos e a evitar"163 0 163 0,0000 1,0000 0,2577 0,4387

Acredita e confia na AB163 0 163 0,0000 1,0000 0,0736 0,2620

Atitude neutra face à AB163 0 163 0,0000 1,0000 0,5583 0,4981

Não acredita na AB163 0 163 0,0000 1,0000 0,3681 0,4838

Sexo Masculino 163 0 163 0,0000 1,0000 0,6933 0,4626

Sexo Feminino 163 0 163 0,0000 1,0000 0,3067 0,4626

Idade -40 163 0 163 0,0000 1,0000 0,1104 0,3144

idade 40 -65 163 0 163 0,0000 1,0000 0,6258 0,4854

idade +65 163 0 163 0,0000 1,0000 0,2638 0,4421

Esc - Básico 163 0 163 0,0000 1,0000 0,5460 0,4994

Esc - sec 163 0 163 0,0000 1,0000 0,3497 0,4783

Esc -  Sup 163 0 163 0,0000 1,0000 0,1043 0,3066

Norte 163 0 163 0,0000 1,0000 0,4724 0,5008

Centro 163 0 163 0,0000 1,0000 0,5276 0,5008
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Variance decomposition for the optimal classification:

Absolute Percent

Within-class 6,2523 87,39%

Between-classes0,9025 12,61%

Total 7,1549 100,00%

Distances between the class centroids: Distances between the central objects:

1 2 3 1 (8) 2 (109) 3 (80)

1 0 1,5254 1,8269 1 (8) 0 2,6458 3,1623

2 1,5254 0 1,7556 2 (109) 2,6458 0 3,0000

3 1,8269 1,7556 0 3 (80) 3,1623 3,0000 0

Results by class:

Class 1 2 3 Class 1 2 3

Objects 58 50 55 67 85 63

Sum of weights 58 50 55 68 91 71

Within-class variance6,2406 6,1002 6,4028 69 93 72

Minimum distance to centroid2,0187 1,9727 1,7707 70 94 74

Average distance to centroid2,4649 2,4328 2,4902 86 95 78

Maximum distance to centroid3,0511 2,8823 3,1085 87 96 79

1 3 12 88 101 80

2 9 15 89 103 84

4 10 16 90 104 99

5 11 17 92 105 100

6 13 20 97 106 132

7 14 21 98 107 134

8 24 22 102 108 135

18 25 23 110 109 137

19 29 26 111 112 138

39 31 27 114 113 140

40 38 28 115 131 143

41 53 30 116 133 144

42 57 32 117 136 149

44 58 33 118 139 150

48 59 34 119 141 151

49 60 35 120 145 152

51 61 36 121 146 153

52 73 37 122 147 155

54 75 43 123 148 156

55 76 45 124 154 157

56 77 46 125 158

64 81 47 126 159

65 82 50 127 161

66 83 62 128 162

129 163

130

142

160
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ANEXO 4. Análise de variância e testes de comparações múltiplas  

 
EXAMINE VARIABLES=MEN5CULT MAIS5CUL VARREG CONSOC ROTACAO MOANIMAL 
ADVERDE CALAGEM ANALSOLO PRESINF 
    DESFOLHA LBIOL LBIOT LQUIM EFSEC ANALRES REGISTOS EPINENHU EPIPARC 
EPITOT PINDTOX PSEG PNOC PMTNOC 
    ACREDAB NEUTRAB NAOAB 
  /PLOT BOXPLOT NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
 
 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

MEN5CULT ,390 151 ,000 ,623 151 ,000 

MAIS5CUL ,390 151 ,000 ,623 151 ,000 

VARREG ,404 151 ,000 ,614 151 ,000 

CONSOC ,467 151 ,000 ,540 151 ,000 

ROTACAO ,482 151 ,000 ,509 151 ,000 

MOANIMAL ,540 151 ,000 ,233 151 ,000 

ADVERDE ,353 151 ,000 ,636 151 ,000 

CALAGEM ,373 151 ,000 ,631 151 ,000 

ANALSOLO ,404 151 ,000 ,614 151 ,000 

PRESINF ,444 151 ,000 ,574 151 ,000 

DESFOLHA ,390 151 ,000 ,623 151 ,000 

LBIOL ,491 151 ,000 ,488 151 ,000 

LBIOT ,476 151 ,000 ,522 151 ,000 

LQUIM ,539 151 ,000 ,251 151 ,000 

EFSEC ,444 151 ,000 ,574 151 ,000 

ANALRES ,532 151 ,000 ,328 151 ,000 

REGISTOS ,390 151 ,000 ,623 151 ,000 

EPINENHU ,514 151 ,000 ,420 151 ,000 

EPIPARC ,393 151 ,000 ,621 151 ,000 

EPITOT ,363 151 ,000 ,634 151 ,000 

PINDTOX ,488 151 ,000 ,495 151 ,000 

PSEG ,532 151 ,000 ,328 151 ,000 

PNOC ,366 151 ,000 ,633 151 ,000 

PMTNOC ,467 151 ,000 ,540 151 ,000 

ACREDAB ,541 151 ,000 ,193 151 ,000 

NEUTRAB ,380 151 ,000 ,628 151 ,000 

NAOAB ,400 151 ,000 ,617 151 ,000 
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a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

Teste de Homogeneidade de Variâncias 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

MEN5CULT Com base em média ,875 2 160 ,419 

MAIS5CUL Com base em média ,875 2 160 ,419 

VARREG Com base em média 14,818 2 160 ,000 

CONSOC Com base em média ,374 2 160 ,688 

ROTACAO Com base em média 2,491 2 159 ,086 

MOANIMAL Com base em média ,940 2 159 ,393 

ADVERDE Com base em média ,762 2 160 ,469 

CALAGEM Com base em média 34,705 2 160 ,000 

ANALSOLO Com base em média 200,385 2 160 ,000 

PRESINF Com base em média 4,993 2 160 ,008 

DESFOLHA Com base em média 2,295 2 160 ,104 

LBIOL Com base em média 16,399 2 160 ,000 

LBIOT Com base em média 71,507 2 160 ,000 

LQUIM Com base em média 44,151 2 160 ,000 

EFSEC Com base em média 14,925 2 153 ,000 

ANALRES Com base em média 91,126 2 157 ,000 

REGISTOS Com base em média 28,316 2 160 ,000 

EPINENHU Com base em média 142,979 2 160 ,000 

EPIPARC Com base em média 75,419 2 160 ,000 

EPITOT Com base em média 29,739 2 160 ,000 

PINDTOX Com base em média 181,077 2 160 ,000 

PSEG Com base em média ,714 2 160 ,491 

PNOC Com base em média 1,389 2 160 ,252 

PMTNOC Com base em média 62,606 2 160 ,000 

ACREDAB Com base em média 52,398 2 160 ,000 

NEUTRAB Com base em média 3,049 2 160 ,050 

NAOAB Com base em média 7,621 2 160 ,001 
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ANOVA 

 
Soma dos 

Quadrados 
df Quadrado Médio Z Sig. 

MEN5CULT Entre Grupos ,133 2 ,067 ,272 ,763 

Nos grupos 39,327 160 ,246   

Total 39,460 162    

MAIS5CUL Entre Grupos ,133 2 ,067 ,272 ,763 

Nos grupos 39,327 160 ,246   

Total 39,460 162    

VARREG Entre Grupos 1,325 2 ,663 2,877 ,059 

Nos grupos 36,847 160 ,230   

Total 38,172 162    

CONSOC Entre Grupos ,037 2 ,019 ,097 ,907 

Nos grupos 30,650 160 ,192   

Total 30,687 162    

ROTACAO Entre Grupos ,196 2 ,098 ,583 ,559 

Nos grupos 26,669 159 ,168   

Total 26,864 161    

MOANIMAL Entre Grupos ,028 2 ,014 ,238 ,788 

Nos grupos 9,355 159 ,059   

Total 9,383 161    

ADVERDE Entre Grupos ,923 2 ,462 1,855 ,160 

Nos grupos 39,813 160 ,249   

Total 40,736 162    

CALAGEM Entre Grupos 6,990 2 3,495 17,049 ,000 

Nos grupos 32,801 160 ,205   

Total 39,791 162    

ANALSOLO Entre Grupos 8,982 2 4,491 24,410 ,000 

Nos grupos 29,436 160 ,184   

Total 38,417 162    

PRESINF Entre Grupos ,542 2 ,271 1,270 ,284 

Nos grupos 34,121 160 ,213   

Total 34,663 162    

DESFOLHA Entre Grupos 2,246 2 1,123 4,852 ,009 

Nos grupos 37,030 160 ,231   

Total 39,276 162    

LBIOL Entre Grupos 1,255 2 ,628 4,211 ,017 

Nos grupos 23,849 160 ,149   

Total 25,104 162    

LBIOT Entre Grupos 3,753 2 1,877 11,826 ,000 

Nos grupos 25,388 160 ,159   

Total 29,141 162    

LQUIM Entre Grupos 1,304 2 ,652 7,948 ,001 

Nos grupos 13,125 160 ,082   

Total 14,429 162    

EFSEC Entre Grupos 1,414 2 ,707 3,400 ,036 

Nos grupos 31,817 153 ,208   

Total 33,231 155    
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ANALRES Entre Grupos 1,866 2 ,933 13,427 ,000 

Nos grupos 10,909 157 ,069   

Total 12,775 159    

REGISTOS Entre Grupos 3,895 2 1,947 8,909 ,000 

Nos grupos 34,976 160 ,219   

Total 38,871 162    

EPINENHU Entre Grupos 4,250 2 2,125 21,932 ,000 

Nos grupos 15,504 160 ,097   

Total 19,755 162    

EPIPARC Entre Grupos 9,011 2 4,506 23,543 ,000 

Nos grupos 30,621 160 ,191   

Total 39,632 162    

EPITOT Entre Grupos 19,557 2 9,779 75,805 ,000 

Nos grupos 20,639 160 ,129   

Total 40,196 162    

PINDTOX Entre Grupos 6,608 2 3,304 26,819 ,000 

Nos grupos 19,711 160 ,123   

Total 26,319 162    

PSEG Entre Grupos ,028 2 ,014 ,175 ,840 

Nos grupos 12,770 160 ,080   

Total 12,798 162    

PNOC Entre Grupos 2,918 2 1,459 6,228 ,002 

Nos grupos 37,487 160 ,234   

Total 40,405 162    

PMTNOC Entre Grupos 4,125 2 2,062 12,197 ,000 

Nos grupos 27,053 160 ,169   

Total 31,178 162    

ACREDAB Entre Grupos 1,189 2 ,595 9,584 ,000 

Nos grupos 9,927 160 ,062   

Total 11,117 162    

NEUTRAB Entre Grupos 4,404 2 2,202 9,843 ,000 

Nos grupos 35,793 160 ,224   

Total 40,196 162    

NAOAB Entre Grupos 7,503 2 3,752 19,739 ,000 

Nos grupos 30,411 160 ,190   

Total 37,914 162    

 

 
 

Testes Post-Hoc 

Comparações múltiplas 

Variável dependente (I) CLUSTER (J) CLUSTER 

Diferença 

média (I-J) Erro Erro Sig. 

MEN5CULT Tukey HSD 1,00 2,00 ,04828 ,09567 ,869 

3,00 ,06646 ,09331 ,757 

2,00 1,00 -,04828 ,09567 ,869 

3,00 ,01818 ,09688 ,981 

3,00 1,00 -,06646 ,09331 ,757 

2,00 -,01818 ,09688 ,981 

Tamhane 1,00 2,00 ,04828 ,09611 ,944 

3,00 ,06646 ,09333 ,858 
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2,00 1,00 -,04828 ,09611 ,944 

3,00 ,01818 ,09628 ,997 

3,00 1,00 -,06646 ,09333 ,858 

2,00 -,01818 ,09628 ,997 

MAIS5CUL Tukey HSD 1,00 2,00 -,04828 ,09567 ,869 

3,00 -,06646 ,09331 ,757 

2,00 1,00 ,04828 ,09567 ,869 

3,00 -,01818 ,09688 ,981 

3,00 1,00 ,06646 ,09331 ,757 

2,00 ,01818 ,09688 ,981 

Tamhane 1,00 2,00 -,04828 ,09611 ,944 

3,00 -,06646 ,09333 ,858 

2,00 1,00 ,04828 ,09611 ,944 

3,00 -,01818 ,09628 ,997 

3,00 1,00 ,06646 ,09333 ,858 

2,00 ,01818 ,09628 ,997 

VARREG Tukey HSD 1,00 2,00 -,20828 ,09261 ,066 

3,00 -,03009 ,09032 ,941 

2,00 1,00 ,20828 ,09261 ,066 

3,00 ,17818 ,09377 ,142 

3,00 1,00 ,03009 ,09032 ,941 

2,00 -,17818 ,09377 ,142 

Tamhane 1,00 2,00 -,20828 ,08979 ,065 

3,00 -,03009 ,09405 ,984 

2,00 1,00 ,20828 ,08979 ,065 

3,00 ,17818 ,09071 ,149 

3,00 1,00 ,03009 ,09405 ,984 

2,00 -,17818 ,09071 ,149 

CONSOC Tukey HSD 1,00 2,00 ,00138 ,08446 1,000 

3,00 -,03135 ,08238 ,923 

2,00 1,00 -,00138 ,08446 1,000 

3,00 -,03273 ,08552 ,922 

3,00 1,00 ,03135 ,08238 ,923 

2,00 ,03273 ,08552 ,922 

Tamhane 1,00 2,00 ,00138 ,08328 1,000 

3,00 -,03135 ,08298 ,975 

2,00 1,00 -,00138 ,08328 1,000 

3,00 -,03273 ,08600 ,974 

3,00 1,00 ,03135 ,08298 ,975 

2,00 ,03273 ,08600 ,974 

ROTACAO Tukey HSD 1,00 2,00 -,02561 ,07935 ,944 

3,00 -,08198 ,07741 ,541 

2,00 1,00 ,02561 ,07935 ,944 

3,00 -,05636 ,08003 ,761 

3,00 1,00 ,08198 ,07741 ,541 

2,00 ,05636 ,08003 ,761 

Tamhane 1,00 2,00 -,02561 ,08253 ,986 

3,00 -,08198 ,07644 ,636 

2,00 1,00 ,02561 ,08253 ,986 

3,00 -,05636 ,07769 ,851 

3,00 1,00 ,08198 ,07644 ,636 

2,00 ,05636 ,07769 ,851 

MOANIMAL Tukey HSD 1,00 2,00 ,02991 ,04706 ,801 

3,00 ,00282 ,04565 ,998 

2,00 1,00 -,02991 ,04706 ,801 

3,00 -,02709 ,04765 ,837 

3,00 1,00 -,00282 ,04565 ,998 

2,00 ,02709 ,04765 ,837 

Tamhane 1,00 2,00 ,02991 ,04922 ,906 

3,00 ,00282 ,04261 1,000 

2,00 1,00 -,02991 ,04922 ,906 

3,00 -,02709 ,05017 ,931 

3,00 1,00 -,00282 ,04261 1,000 



52 
 

2,00 ,02709 ,05017 ,931 

ADVERDE Tukey HSD 1,00 2,00 ,13448 ,09626 ,345 

3,00 -,04734 ,09388 ,869 

2,00 1,00 -,13448 ,09626 ,345 

3,00 -,18182 ,09747 ,152 

3,00 1,00 ,04734 ,09388 ,869 

2,00 ,18182 ,09747 ,152 

Tamhane 1,00 2,00 ,13448 ,09624 ,418 

3,00 -,04734 ,09418 ,943 

2,00 1,00 -,13448 ,09624 ,418 

3,00 -,18182 ,09697 ,179 

3,00 1,00 ,04734 ,09418 ,943 

2,00 ,18182 ,09697 ,179 

CALAGEM Tukey HSD 1,00 2,00 ,30828* ,08738 ,002 

3,00 -,20627* ,08522 ,044 

2,00 1,00 -,30828* ,08738 ,002 

3,00 -,51455* ,08847 ,000 

3,00 1,00 ,20627* ,08522 ,044 

2,00 ,51455* ,08847 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,30828* ,08244 ,001 

3,00 -,20627 ,09234 ,080 

2,00 1,00 -,30828* ,08244 ,001 

3,00 -,51455* ,08151 ,000 

3,00 1,00 ,20627 ,09234 ,080 

2,00 ,51455* ,08151 ,000 

ANALSOLO Tukey HSD 1,00 2,00 ,56345* ,08277 ,000 

3,00 ,14890 ,08073 ,159 

2,00 1,00 -,56345* ,08277 ,000 

3,00 -,41455* ,08381 ,000 

3,00 1,00 -,14890 ,08073 ,159 

2,00 ,41455* ,08381 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,56345* ,07058 ,000 

3,00 ,14890 ,09375 ,307 

2,00 1,00 -,56345* ,07058 ,000 

3,00 -,41455* ,07331 ,000 

3,00 1,00 -,14890 ,09375 ,307 

2,00 ,41455* ,07331 ,000 

PRESINF Tukey HSD 1,00 2,00 -,06966 ,08912 ,715 

3,00 ,07398 ,08692 ,672 

2,00 1,00 ,06966 ,08912 ,715 

3,00 ,14364 ,09024 ,252 

3,00 1,00 -,07398 ,08692 ,672 

2,00 -,14364 ,09024 ,252 

Tamhane 1,00 2,00 -,06966 ,09254 ,837 

3,00 ,07398 ,08425 ,764 

2,00 1,00 ,06966 ,09254 ,837 

3,00 ,14364 ,09028 ,306 

3,00 1,00 -,07398 ,08425 ,764 

2,00 -,14364 ,09028 ,306 

DESFOLHA Tukey HSD 1,00 2,00 ,26966* ,09284 ,012 

3,00 ,03511 ,09054 ,921 

2,00 1,00 -,26966* ,09284 ,012 

3,00 -,23455* ,09400 ,036 

3,00 1,00 -,03511 ,09054 ,921 

2,00 ,23455* ,09400 ,036 

Tamhane 1,00 2,00 ,26966* ,09341 ,014 

3,00 ,03511 ,08912 ,971 

2,00 1,00 -,26966* ,09341 ,014 

3,00 -,23455* ,09570 ,047 

3,00 1,00 -,03511 ,08912 ,971 

2,00 ,23455* ,09570 ,047 

LBIOL Tukey HSD 1,00 2,00 ,05517 ,07451 ,740 

3,00 -,15392 ,07266 ,089 
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2,00 1,00 -,05517 ,07451 ,740 

3,00 -,20909* ,07544 ,017 

3,00 1,00 ,15392 ,07266 ,089 

2,00 ,20909* ,07544 ,017 

Tamhane 1,00 2,00 ,05517 ,06432 ,776 

3,00 -,15392 ,07909 ,154 

2,00 1,00 -,05517 ,06432 ,776 

3,00 -,20909* ,07610 ,021 

3,00 1,00 ,15392 ,07909 ,154 

2,00 ,20909* ,07610 ,021 

LBIOT Tukey HSD 1,00 2,00 ,18414* ,07687 ,046 

3,00 -,19404* ,07497 ,028 

2,00 1,00 -,18414* ,07687 ,046 

3,00 -,37818* ,07784 ,000 

3,00 1,00 ,19404* ,07497 ,028 

2,00 ,37818* ,07784 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,18414* ,06192 ,011 

3,00 -,19404 ,08693 ,081 

2,00 1,00 -,18414* ,06192 ,011 

3,00 -,37818* ,07273 ,000 

3,00 1,00 ,19404 ,08693 ,081 

2,00 ,37818* ,07273 ,000 

LQUIM Tukey HSD 1,00 2,00 ,22000* ,05527 ,000 

3,00 ,09091 ,05391 ,214 

2,00 1,00 -,22000* ,05527 ,000 

3,00 -,12909 ,05597 ,058 

3,00 1,00 -,09091 ,05391 ,214 

2,00 ,12909 ,05597 ,058 

Tamhane 1,00 2,00 ,22000* ,05918 ,002 

3,00 ,09091 ,03912 ,070 

2,00 1,00 -,22000* ,05918 ,002 

3,00 -,12909 ,07094 ,202 

3,00 1,00 -,09091 ,03912 ,070 

2,00 ,12909 ,07094 ,202 

EFSEC Tukey HSD 1,00 2,00 ,23602* ,09059 ,027 

3,00 ,11191 ,08665 ,402 

2,00 1,00 -,23602* ,09059 ,027 

3,00 -,12411 ,09244 ,374 

3,00 1,00 -,11191 ,08665 ,402 

2,00 ,12411 ,09244 ,374 

Tamhane 1,00 2,00 ,23602* ,08705 ,023 

3,00 ,11191 ,09115 ,529 

2,00 1,00 -,23602* ,08705 ,023 

3,00 -,12411 ,08588 ,389 

3,00 1,00 -,11191 ,09115 ,529 

2,00 ,12411 ,08588 ,389 

ANALRES Tukey HSD 1,00 2,00 ,01818 ,05151 ,934 

3,00 -,21818* ,05027 ,000 

2,00 1,00 -,01818 ,05151 ,934 

3,00 -,23636* ,05151 ,000 

3,00 1,00 ,21818* ,05027 ,000 

2,00 ,23636* ,05151 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,01818 ,01818 ,688 

3,00 -,21818* ,06061 ,002 

2,00 1,00 -,01818 ,01818 ,688 

3,00 -,23636* ,05781 ,000 

3,00 1,00 ,21818* ,06061 ,002 

2,00 ,23636* ,05781 ,000 

REGISTOS Tukey HSD 1,00 2,00 ,23379* ,09023 ,028 

3,00 -,14984 ,08800 ,207 

2,00 1,00 -,23379* ,09023 ,028 

3,00 -,38364* ,09136 ,000 

3,00 1,00 ,14984 ,08800 ,207 
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2,00 ,38364* ,09136 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,23379* ,08525 ,021 

3,00 -,14984 ,09386 ,303 

2,00 1,00 -,23379* ,08525 ,021 

3,00 -,38364* ,08699 ,000 

3,00 1,00 ,14984 ,09386 ,303 

2,00 ,38364* ,08699 ,000 

EPINENHU Tukey HSD 1,00 2,00 -,31103* ,06007 ,000 

3,00 ,06897 ,05859 ,469 

2,00 1,00 ,31103* ,06007 ,000 

3,00 ,38000* ,06083 ,000 

3,00 1,00 -,06897 ,05859 ,469 

2,00 -,38000* ,06083 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 -,31103* ,07704 ,000 

3,00 ,06897 ,03356 ,128 

2,00 1,00 ,31103* ,07704 ,000 

3,00 ,38000* ,06934 ,000 

3,00 1,00 -,06897 ,03356 ,128 

2,00 -,38000* ,06934 ,000 

EPIPARC Tukey HSD 1,00 2,00 ,08069 ,08442 ,606 

3,00 ,52978* ,08234 ,000 

2,00 1,00 -,08069 ,08442 ,606 

3,00 ,44909* ,08548 ,000 

3,00 1,00 -,52978* ,08234 ,000 

2,00 -,44909* ,08548 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,08069 ,09592 ,786 

3,00 ,52978* ,07524 ,000 

2,00 1,00 -,08069 ,09592 ,786 

3,00 ,44909* ,08124 ,000 

3,00 1,00 -,52978* ,07524 ,000 

2,00 -,44909* ,08124 ,000 

EPITOT Tukey HSD 1,00 2,00 ,23034* ,06931 ,003 

3,00 -,59875* ,06760 ,000 

2,00 1,00 -,23034* ,06931 ,003 

3,00 -,82909* ,07018 ,000 

3,00 1,00 ,59875* ,06760 ,000 

2,00 ,82909* ,07018 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,23034* ,07250 ,006 

3,00 -,59875* ,07270 ,000 

2,00 1,00 -,23034* ,07250 ,006 

3,00 -,82909* ,05507 ,000 

3,00 1,00 ,59875* ,07270 ,000 

2,00 ,82909* ,05507 ,000 

PINDTOX Tukey HSD 1,00 2,00 ,34552* ,06773 ,000 

3,00 ,46552* ,06606 ,000 

2,00 1,00 -,34552* ,06773 ,000 

3,00 ,12000 ,06858 ,190 

3,00 1,00 -,46552* ,06606 ,000 

2,00 -,12000 ,06858 ,190 

Tamhane 1,00 2,00 ,34552* ,08075 ,000 

3,00 ,46552* ,06607 ,000 

2,00 1,00 -,34552* ,08075 ,000 

3,00 ,12000* ,04642 ,038 

3,00 1,00 -,46552* ,06607 ,000 

2,00 -,12000* ,04642 ,038 

PSEG Tukey HSD 1,00 2,00 -,03103 ,05452 ,837 

3,00 -,02194 ,05317 ,910 

2,00 1,00 ,03103 ,05452 ,837 

3,00 ,00909 ,05520 ,985 

3,00 1,00 ,02194 ,05317 ,910 

2,00 -,00909 ,05520 ,985 

Tamhane 1,00 2,00 -,03103 ,05444 ,920 

3,00 -,02194 ,05155 ,964 
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2,00 1,00 ,03103 ,05444 ,920 

3,00 ,00909 ,05803 ,998 

3,00 1,00 ,02194 ,05155 ,964 

2,00 -,00909 ,05803 ,998 

PNOC Tukey HSD 1,00 2,00 ,07655 ,09341 ,691 

3,00 -,23981* ,09110 ,025 

2,00 1,00 -,07655 ,09341 ,691 

3,00 -,31636* ,09458 ,003 

3,00 1,00 ,23981* ,09110 ,025 

2,00 ,31636* ,09458 ,003 

Tamhane 1,00 2,00 ,07655 ,09295 ,797 

3,00 -,23981* ,09211 ,031 

2,00 1,00 -,07655 ,09295 ,797 

3,00 -,31636* ,09341 ,003 

3,00 1,00 ,23981* ,09211 ,031 

2,00 ,31636* ,09341 ,003 

PMTNOC Tukey HSD 1,00 2,00 -,39103* ,07935 ,000 

3,00 -,20376* ,07739 ,025 

2,00 1,00 ,39103* ,07935 ,000 

3,00 ,18727 ,08035 ,054 

3,00 1,00 ,20376* ,07739 ,025 

2,00 -,18727 ,08035 ,054 

Tamhane 1,00 2,00 -,39103* ,07871 ,000 

3,00 -,20376* ,06928 ,013 

2,00 1,00 ,39103* ,07871 ,000 

3,00 ,18727 ,09350 ,137 

3,00 1,00 ,20376* ,06928 ,013 

2,00 -,18727 ,09350 ,137 

ACREDAB Tukey HSD 1,00 2,00 -,20000* ,04807 ,000 

3,00 -,03636 ,04688 ,718 

2,00 1,00 ,20000* ,04807 ,000 

3,00 ,16364* ,04867 ,003 

3,00 1,00 ,03636 ,04688 ,718 

2,00 -,16364* ,04867 ,003 

Tamhane 1,00 2,00 -,20000* ,05714 ,003 

3,00 -,03636 ,02547 ,406 

2,00 1,00 ,20000* ,05714 ,003 

3,00 ,16364* ,06256 ,033 

3,00 1,00 ,03636 ,02547 ,406 

2,00 -,16364* ,06256 ,033 

NEUTRAB Tukey HSD 1,00 2,00 -,27517* ,09127 ,008 

3,00 -,38245* ,08902 ,000 

2,00 1,00 ,27517* ,09127 ,008 

3,00 -,10727 ,09242 ,478 

3,00 1,00 ,38245* ,08902 ,000 

2,00 ,10727 ,09242 ,478 

Tamhane 1,00 2,00 -,27517* ,09366 ,012 

3,00 -,38245* ,08739 ,000 

2,00 1,00 ,27517* ,09366 ,012 

3,00 -,10727 ,09209 ,573 

3,00 1,00 ,38245* ,08739 ,000 

2,00 ,10727 ,09209 ,573 

NAOAB Tukey HSD 1,00 2,00 ,47517* ,08413 ,000 

3,00 ,41881* ,08205 ,000 

2,00 1,00 -,47517* ,08413 ,000 

3,00 -,05636 ,08519 ,786 

3,00 1,00 -,41881* ,08205 ,000 

2,00 ,05636 ,08519 ,786 

Tamhane 1,00 2,00 ,47517* ,08352 ,000 

3,00 ,41881* ,08548 ,000 

2,00 1,00 -,47517* ,08352 ,000 

3,00 -,05636 ,07972 ,860 

3,00 1,00 -,41881* ,08548 ,000 
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2,00 ,05636 ,07972 ,860 

EXAMINE VARIABLES=SEXMASC SEXFEM IDADE40 IDADE65 IDADAM65 

ENSBAS ENSSEC ENSSUP NORTE CENTRO 

  /PLOT BOXPLOT NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

 

 

Testes de Normalidade 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. Estatística df Sig. 

SEXMASC ,440 163 ,000 ,580 163 ,000 

SEXFEM ,440 163 ,000 ,580 163 ,000 

IDADE40 ,527 163 ,000 ,362 163 ,000 

IDADE65 ,405 163 ,000 ,613 163 ,000 

IDADAM65 ,461 163 ,000 ,550 163 ,000 

ENSBAS ,364 163 ,000 ,633 163 ,000 

ENSSEC ,418 163 ,000 ,603 163 ,000 

ENSSUP ,529 163 ,000 ,350 163 ,000 

NORTE ,355 163 ,000 ,635 163 ,000 

CENTRO ,355 163 ,000 ,635 163 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

 

 

ONEWAY SEXMASC SEXFEM IDADE40 IDADE65 IDADAM65 ENSBAS 

ENSSEC ENSSUP NORTE CENTRO BY CLUSTER 

  /STATISTICS HOMOGENEITY 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=TUKEY T2 ALPHA(0.05). 

 

Unidirecional 
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Teste de Homogeneidade de Variâncias 

 

Estatística de 

Levene df1 df2 Sig. 

SEXMASC Com base em média 37,911 2 160 ,000 

SEXFEM Com base em média 37,911 2 160 ,000 

IDADE40 Com base em média 49,996 2 160 ,000 

IDADE65 Com base em média 11,657 2 160 ,000 

IDADAM65 Com base em média 53,877 2 160 ,000 

ENSBAS Com base em média 7,107 2 160 ,001 

ENSSEC Com base em média 26,715 2 160 ,000 

ENSSUP Com base em média 11,736 2 160 ,000 

NORTE Com base em média 38,037 2 160 ,000 

CENTRO Com base em média 38,037 2 160 ,000 

 

 
ANOVA 

 
Soma dos 

Quadrados df 
Quadrado 

Médio Z Sig. 
SEXMASC Entre Grupos 2,566 2 1,283 6,396 ,002 

Nos grupos 32,097 160 ,201   
Total 34,663 162    

SEXFEM Entre Grupos 2,566 2 1,283 6,396 ,002 
Nos grupos 32,097 160 ,201   
Total 34,663 162    

IDADE40 Entre Grupos 1,751 2 ,876 9,823 ,000 
Nos grupos 14,261 160 ,089   
Total 16,012 162    

IDADE65 Entre Grupos 3,138 2 1,569 7,165 ,001 
Nos grupos 35,034 160 ,219   
Total 38,172 162    

IDADAM65 Entre Grupos 5,447 2 2,724 16,627 ,000 
Nos grupos 26,209 160 ,164   
Total 31,656 162    

ENSBAS Entre Grupos 10,501 2 5,251 28,094 ,000 
Nos grupos 29,903 160 ,187   
Total 40,405 162    

ENSSEC Entre Grupos 6,788 2 3,394 17,936 ,000 
Nos grupos 30,279 160 ,189   
Total 37,067 162    

ENSSUP Entre Grupos ,520 2 ,260 2,831 ,062 
Nos grupos 14,707 160 ,092   
Total 15,227 162    

NORTE Entre Grupos 15,455 2 7,727 49,120 ,000 
Nos grupos 25,171 160 ,157   
Total 40,626 162    

CENTRO Entre Grupos 15,455 2 7,727 49,120 ,000 
Nos grupos 25,171 160 ,157   
Total 40,626 162    
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Testes Post-Hoc 

Variável dependente 
(I) 

CLUSTER 
(J) 

CLUSTER 
Diferença 

média (I-J) Erro Erro Sig. 
SEXMASC Tukey HSD 1,00 2,00 ,26207* ,08643 ,008 

3,00 ,26207* ,08430 ,006 
2,00 1,00 -,26207* ,08643 ,008 

3,00 ,00000 ,08752 1,000 
3,00 1,00 -,26207* ,08430 ,006 

2,00 ,00000 ,08752 1,000 
Tamhane 1,00 2,00 ,26207* ,08357 ,007 

3,00 ,26207* ,08081 ,005 
2,00 1,00 -,26207* ,08357 ,007 

3,00 ,00000 ,09666 1,000 
3,00 1,00 -,26207* ,08081 ,005 

2,00 ,00000 ,09666 1,000 
SEXFEM Tukey HSD 1,00 2,00 -,26207* ,08643 ,008 

3,00 -,26207* ,08430 ,006 
2,00 1,00 ,26207* ,08643 ,008 

3,00 ,00000 ,08752 1,000 
3,00 1,00 ,26207* ,08430 ,006 

2,00 ,00000 ,08752 1,000 
Tamhane 1,00 2,00 -,26207* ,08357 ,007 

3,00 -,26207* ,08081 ,005 
2,00 1,00 ,26207* ,08357 ,007 

3,00 ,00000 ,09666 1,000 
3,00 1,00 ,26207* ,08081 ,005 

2,00 ,00000 ,09666 1,000 
IDADE40 Tukey HSD 1,00 2,00 ,03172 ,05761 ,846 

3,00 -,20282* ,05619 ,001 
2,00 1,00 -,03172 ,05761 ,846 

3,00 -,23455* ,05834 ,000 
3,00 1,00 ,20282* ,05619 ,001 

2,00 ,23455* ,05834 ,000 
Tamhane 1,00 2,00 ,03172 ,03550 ,754 

3,00 -,20282* ,06614 ,009 
2,00 1,00 -,03172 ,03550 ,754 

3,00 -,23455* ,06256 ,001 
3,00 1,00 ,20282* ,06614 ,009 

2,00 ,23455* ,06256 ,001 
IDADE65 Tukey HSD 1,00 2,00 -,33172* ,09030 ,001 

3,00 -,22445* ,08807 ,031 
2,00 1,00 ,33172* ,09030 ,001 

3,00 ,10727 ,09144 ,471 
3,00 1,00 ,22445* ,08807 ,031 

2,00 -,10727 ,09144 ,471 
Tamhane 1,00 2,00 -,33172* ,08855 ,001 

3,00 -,22445* ,09174 ,047 
2,00 1,00 ,33172* ,08855 ,001 

3,00 ,10727 ,08706 ,527 
3,00 1,00 ,22445* ,09174 ,047 

2,00 -,10727 ,08706 ,527 
IDADAM65 Tukey HSD 1,00 2,00 ,30000* ,07811 ,001 

3,00 ,42727* ,07617 ,000 
2,00 1,00 -,30000* ,07811 ,001 

3,00 ,12727 ,07909 ,245 
3,00 1,00 -,42727* ,07617 ,000 

2,00 -,12727 ,07909 ,245 
Tamhane 1,00 2,00 ,30000* ,08747 ,003 

3,00 ,42727* ,07507 ,000 
2,00 1,00 -,30000* ,08747 ,003 

3,00 ,12727 ,06719 ,174 
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3,00 1,00 -,42727* ,07507 ,000 
2,00 -,12727 ,06719 ,174 

ENSBAS Tukey HSD 1,00 2,00 -,14483 ,08343 ,195 
3,00 ,45517* ,08137 ,000 

2,00 1,00 ,14483 ,08343 ,195 
3,00 ,60000* ,08448 ,000 

3,00 1,00 -,45517* ,08137 ,000 
2,00 -,60000* ,08448 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 -,14483 ,08502 ,250 
3,00 ,45517* ,08323 ,000 

2,00 1,00 ,14483 ,08502 ,250 
3,00 ,60000* ,07892 ,000 

3,00 1,00 -,45517* ,08323 ,000 
2,00 -,60000* ,07892 ,000 

ENSSEC Tukey HSD 1,00 2,00 ,17310 ,08395 ,101 
3,00 -,32508* ,08188 ,000 

2,00 1,00 -,17310 ,08395 ,101 
3,00 -,49818* ,08500 ,000 

3,00 1,00 ,32508* ,08188 ,000 
2,00 ,49818* ,08500 ,000 

Tamhane 1,00 2,00 ,17310 ,07609 ,073 
3,00 -,32508* ,08948 ,001 

2,00 1,00 -,17310 ,07609 ,073 
3,00 -,49818* ,08078 ,000 

3,00 1,00 ,32508* ,08948 ,001 
2,00 ,49818* ,08078 ,000 

ENSSUP Tukey HSD 1,00 2,00 -,02828 ,05851 ,879 
3,00 -,13009 ,05706 ,062 

2,00 1,00 ,02828 ,05851 ,879 
3,00 -,10182 ,05924 ,201 

3,00 1,00 ,13009 ,05706 ,062 
2,00 ,10182 ,05924 ,201 

Tamhane 1,00 2,00 -,02828 ,04861 ,916 
3,00 -,13009 ,06013 ,097 

2,00 1,00 ,02828 ,04861 ,916 
3,00 -,10182 ,06524 ,323 

3,00 1,00 ,13009 ,06013 ,097 
2,00 ,10182 ,06524 ,323 

NORTE Tukey HSD 1,00 2,00 -,45379* ,07654 ,000 
3,00 -,73197* ,07465 ,000 

2,00 1,00 ,45379* ,07654 ,000 
3,00 -,27818* ,07750 ,001 

3,00 1,00 ,73197* ,07465 ,000 
2,00 ,27818* ,07750 ,001 

Tamhane 1,00 2,00 -,45379* ,08032 ,000 
3,00 -,73197* ,06432 ,000 

2,00 1,00 ,45379* ,08032 ,000 
3,00 -,27818* ,08845 ,007 

3,00 1,00 ,73197* ,06432 ,000 
2,00 ,27818* ,08845 ,007 

CENTRO Tukey HSD 1,00 2,00 ,45379* ,07654 ,000 
3,00 ,73197* ,07465 ,000 

2,00 1,00 -,45379* ,07654 ,000 
3,00 ,27818* ,07750 ,001 

3,00 1,00 -,73197* ,07465 ,000 
2,00 -,27818* ,07750 ,001 

Tamhane 1,00 2,00 ,45379* ,08032 ,000 
3,00 ,73197* ,06432 ,000 

2,00 1,00 -,45379* ,08032 ,000 
3,00 ,27818* ,08845 ,007 

3,00 1,00 -,73197* ,06432 ,000 
2,00 -,27818* ,08845 ,007 
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