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APÊNDICE 1 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Programa de Mestrado em Geografia: Gestão de Território 

Mestrando: Pedro Henrique Sanches Lemes 
Orientadora: Professora DRª. Cicilian Luiza Löwen Sahr 

 
1. Como esta a situação atual dos Faxinais em Prudentópolis? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Quais as principais dificuldades que o sistema Faxinal encontra hoje? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. O que você pensa sobre os faxinais se tornarem um ponto de visitação para turistas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. O que você sabe da história do Faxinal de Barra Bonita? Quando começou?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. As principais fontes de renda?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Quantas famílias residem no Faxinal? 

_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Programa de Mestrado em Geografia: Gestão de Território 

Mestrando: Pedro Henrique Sanches Lemes 
Orientadora: Professora PhD. Cicilian Luiza Löwen Sahr 

 
1. Como esta a situação atual do turismo em Prudentópolis? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Que potencialidades o município apresenta para o desenvolvimento do 

turismo? Que projetos estão sendo desenvolvidos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

1) A conservação do Sistema Faxinal em Prudentópolis é necessária? Por que? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2) Fazendo ma analise no número de faxinais no município percebe-se uma redução de 
aproximadamente 60% em 10 anos. Na sua opinião quais os fatores que contribuíram com essa 
diminuição? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3) Diante desses números como combater a extinção dos faxinais no município de Prudentópolis? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4) A atividade turística na sua opinião pode auxiliar a manutenção/conservação do sistema faxinal? 

Por que? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5) Como você analisa a participação do Poder Público, ONG, Latifundiários, Conselho de Meio 

Ambiente e dos próprios faxinalenses sobre as decisões e modo de vida do faxinal? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Perfil das Famílias do Faxinal 
Barra Bonita 

Prudentópolis, PR, Novembro de 2007. 



123 

 

 

 
1. Condição do responsável pela terra:  

2. Qual o documento de comprovação de propriedade do imóvel? 

3. Tamanho da propriedade:  

4. Está na propriedade há quantos anos:  

5. Possui na propriedade quanto de mata:  

6. Tem Reserva Legal averbada?  

6.1. Por que SIM?  

6.2. Por que NÃO?  

7. Na propriedade existe:  

8. Distribua as áreas das propriedades conforme o quadro abaixo:  

9. O produtor se utiliza outras áreas (fora a sua ou a que está ocupando atualmente) 
para produção (arrenda ou faz parceria)?  

9.1. Se utiliza qual o tamanho da área:  

10. A propriedade recebe assistência técnica:  

10.1. Quem presta assistência técnica?  

10.1.1. Se fumageiras qual delas:  

10.2. Qual a finalidade da assistência técnica?  

10.3. Há quanto tempo recebe assistência técnica (em anos)?  

11. Quais dos produtos (insumos – sementes, agrotóxicos, adubos, etc) abaixo 
foram utilizados no estabelecimento da safra?  

12. Utiliza agrotóxico na propriedade?  

12.1. Qual o destino das embalagens de agrotóxicos?  

12.1.1. Outros:  

13. Faz a Tríplice lavagem?  

13.1. Porque de quem respondeu SIM 

14. Usa equipamento de proteção para aplicar agrotóxicos?  

14.1. Porque de quem respondeu SIM 

14.2. Porque de quem respondeu NÃO 

15. Quais as pessoas da família que aplicam agrotóxicos?  

16. Quais culturas são atendidas pela assistência técnica?  

17. O que você acha da assistência técnica que recebe?  

18. A propriedade utiliza fertilizante:  

18.1. Em caso afirmativo, que tipo de fertilizante é usado:  
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19. A propriedade possui sistema de irrigação da lavoura? 

20. É associado a alguma Cooperativa:  

20.1. Sim, qual?  

21. Finalidade da Associação à Cooperativa:  

21.1. Outra, citar:  

22. Armazena produtos na propriedade:  

22.1. Em caso afirmativo, quais são os produtos que mais armazena?  

23. Possuem na propriedade quantos destes meios de transporte e trabalho:  

24. Possui energia elétrica na propriedade?  

25. Qual a quantidade de lenha consumida na propriedade por mês?  

26. Finalidades da extração da lenha:  

27. Quais são as árvores utilizadas para corte de lenha?  

28. A propriedade possui algum tipo de financiamento?  

28.1. Finalidade do financiamento:  

29. Como você fica sabendo das noticias e das novidades que ocorrem na cidade, 
no estado, no mundo?  

29.1. Rádio:  

30.  Principais problemas da comunidade:  

30.1. Outros, citar:  

31.  Área construída (em M2):  

32. Número de cômodos:  

33. Idade da construção (em anos):  

34. Esgoto:  

35. Telhado:  

36. Origem da água:  

37. Piso Predominante 

38. Destinação do Lixo 

39. Sanitário 

40. Fonte de iluminação 

41. Sistema construtivo 

42. Eletrodomésticos 

43. Quantas pessoas moram na propriedade?  

44. Quantas famílias moram na propriedade?  

45. Possui algum portador de necessidade especial na família?  

45.1. Tipo de necessidade especial 
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46. Quantos moram na propriedade, acima de 14 anos, não trabalham na 
propriedade e estão procurando emprego?  

47. Possui religião?  

47.1. Em caso afirmativo, qual?  

48. Qual é a raça predominante na família?  

49. Conhece a história de seus antepassados? Sabe de onde vieram e por que se 
instalou no faxinal?  

49.1. Para os que responderam sim :  

50. Famílias na propriedade número 

51. Sobrenome das famílias 

52. Posição 

53. Idade:  

54. Sexo:  

55. Estuda:  

56. Instrução:  

57. Trabalha:  

58. Documentos:  

59. Atividade econômica predominante na propriedade:  

59.1. Outros, citar:  

60. Número de pessoas ocupadas na propriedade 

60.1. Remuneração média dia 

60.2. Remuneração média mês 

61. Financeiramente quanto à propriedade fatura mensalmente em r$  

62. Financeiramente quanto à propriedade fatura anualmente em r$ 

63. De onde provem esse rendimento anual 

63.1 Quais as fontes de rendimento anual da família:  

64. Qual é a despesa que cada família possui mensalmente na propriedade em R$ 
para o sustento e sobrevivência básica, alimentação, saúde, remédios, roupas, lazer, 
educação e transporte, água e luz?  

65. Quanto sua família gasta em medicamentos por mês R$?  

66. Alguém toma remédio contínuo?  

66.1. Quais são os principais remédios / doenças? (Nota: Somente 3 casos citaram 
o nome do remédio)  

67. Principais lavouras temporárias 

68. Principais Lavouras Permanentes 

69. Principais Produtos Olerícolas 

70. Principais explorações florestais 
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71. Faz extração de erva mate no Faxinal?  

71.1. Quantidade de arrobas colhidas no ano 

71.2. Quanto à exploração da erva mate, se faz de:  

72. Possui barbaquá na propriedade?  

73. Comercializa a erva mate?  

73.1. Se comercializa ela é?  

73.2. Quanto ao sistema de colheita de erva mate na propriedade é 

74. Principais criações 

75. Principais produtos artesanais 

76. Para quem vendeu a safra de 2003/2004 

76.1. Erva mate 

76.2. Feijão 

76.3. Fumo 

76.4. Milho 

76.5. Morango 

76.6. Pepino 

77. Para quem vendeu os outros produtos na safra (erva mate, mel, plantas 
medicinais, frango, ovos, suínos, etc.)  

78. As notas de Produtor Rural são de todos os produtos e no valor real da venda?  

78.1. Porque de quem respondeu sim 

78.2. Porque de quem respondeu não 

79. Normalmente a quem a família recorre para prestação de assistência médica?  

80. Que doenças as pessoas costumam ser?  

81. Alguém da família tem algum problema de saúde mais sério? (coração, 
diabetes, alta pressão, lepra, epilepsia)  

82. Alguém na sua família é dependente do Álcool?  

82.1. Tem interesse em deixar?  

83. Alguém na sua família é fumante?  

83.1. Tem interesse em deixar?  

84. Qual desses hábitos interfere na vida da família?  

84.1. Porque de quem respondeu álcool 

84.2. Porque de quem respondeu Fumo 

84.3. Porque de quem respondeu Ambos 

85. Freqüência de consumo de alimentos pela família:  

86. Tipos de árvores existentes na propriedade, quais a de maior incidência e em 
que estágios de crescimento estão?  
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87. Tipos de animais silvestres observados na propriedade e na comunidade / 
Faxinal como um todo, compreendendo pássaros, abelhas, cobras, lagartos, outros 
animais (especificar pelo nome comum):  

88. Tipos de atrativos turísticos observados na propriedade e na comunidade / 
Faxinal como um todo – saltos, cachoeiras, corredeiras, construções antigas.  

89. Tipos de manifestações culturais observados na propriedade e na comunidade / 
Faxinal como um todo – festas, procissões, dança, música, almoços, novenas, etc 

90. Talentos - na propriedade e na comunidade / Faxinal como um todo –  
conhecedoras da história da comunidade, benzedeiras, rezadeiras, parteiras, 
contadores de história/causos, músicos, cantores, etc.  

91. Como está a sua vida e a de sua família aqui no Faxinal: 

91.1. Porque de quem respondeu ótimo 

91.2. Porque de quem respondeu Boa 

91.3. Porque de quem respondeu regular 

91.4. Porque de quem respondeu péssimo 

92. O que pode ser feito para melhorar ainda mais a sua vida e de sua família? 

93. Você é a favor de:  

93.1. Porque de quem respondeu manter o Faxinal:  

93.2. Porque de quem respondeu mudar o faxinal 

93.3. Porque de quem respondeu acabar com o faxinal 

94. Você acredita que se o povo daqui se organizasse com ajuda de técnicos seria 
viável promover o turismo na região?  

94.1. Porque SIM 

94.2. Porque NÃO 

94.3. Em caso afirmativo em que você poderia ajudar a promover o turismo rural 




