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RESUMO – Diante as perspectivas ambientais de utilização dos recursos naturais e exploração do 

meio físico, possuindo como premissa básica a extensão acadêmica inserida no meio rural, que a 
partir do inicio do projeto "Regularização Ambiental de 250 Imóveis Rurais de Base Familiar na 
Região Centro-Oriental e Sudeste do Paraná", financiando pelo acordo internacional AFcof (Atlantic 
Forest Conservation Fund), através do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), inseriu-se 
no mio rural, acadêmicos e técnicos formados, voltados a desenvolver ações e atividades pautadas 
sob a ótica da sustentabilidade e técnicas de desenvolvimento rural sustentável, apresentando como 
metodologias, levantamentos a campo para obtenção de dados do meio físico, com conversas 
informais com os agricultores e suas famílias, para um posterior direcionamento dos enfoques a 
serem  desenvolvidos e articulações a nível local de ações politicas e institucionais, a serem 
difundidas, visando a promoção de uma reorganização a luz de ações socialmente corretas e 
ambientalmente justas, refletindo resultados que evidenciam as realidades existentes em cada 
município trabalhado, sendo que caraterísticas e fatores sociais e do meio físico são agentes 
condicionantes para desenvolvimento de tais atividades e realidades difundidas localmente, 
concluindo que ações extensionistas são de fundamental importância para reorganizar e transferência 
de conhecimentos, servido de complemento curricular para formação de técnicos com princípios extra 
classes, e de fundamental importância para sociedade como um todo.  
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Introdução 
 

Desenvolver trabalhos de extensão voltados à ao meio rural e principalmente destinado a 
agricultura familiar é premissa básica e essencial para manutenção de produtos base da alimentação 
a quantidades e preços que sejam acessíveis a grande maioria da população, sendo este um dos 
pontos fortes da manutenção das famílias no meio rural, caracterizando este tipo de extensão, algo 
fundamental para sociedade nacional.  

Os preceitos existentes acerca do desenvolvimento rural sustentável visa acima de tudo, 
realizar ações e atividades no meio físico, que não prejudicam a natureza e os recursos naturais, que 
organizam e desenvolvam atividades agrícolas de baixo impacto ao meio ambiente, conseguindo 
manter as famílias no campo com uma vida digna e socialmente justa, perante as necessidades 
naturais da sociedade.  

No meio rural em certos casos, as transformações provocadas principalmente por um modelo 
de desenvolvimento econômico de caráter predatório vêm despertando a consciência de um número 
cada vez maior de pessoas quanto à urgência de alterar o rumo deste processo (PELICIONI, 
CASTRO e PHILIPPI JUNIOR, 2005).    

A mentalidade dominante, até a Revolução de 30, em relação à exploração florestal, 
continuava sendo a mesma do período colonial, ou seja, o enriquecimento imediato sem 
preocupações com o futuro do país. O conceito liberal do direito absoluto de propriedade contribuiu 
para arrefecer qualquer iniciativa de limitar o uso de terras particulares, tendo em vista o bem público. 
Tão caótico era este setor da economia nacional que o Brasil era importador de madeira até a 1

a 

Guerra Mundial (OLIVEIRA e KAWAKUBO). 
Diante as inconformidades desenvolvidas no âmbito politico, social e ambiental, e perante 

outras perspectivas, coloca-se a agroecologia em papel fundamental como opção de ruptura com o 
paradigma dominante, que apesar da crise, tenta impor-se a partir de releituras, possuindo a 
agroecologia o papel da como ação contestadora da dominação, exprimida pelas práticas inseridas 
na agricultura e a importância da ecologia política neste processo. 

Em um momento em que toda a sociedade procura maneiras de conciliar a produção agrícola 
e a preservação de nossa biodiversidade, mudanças podem acarretar vários prejuízos, como o 
aumento do desmatamento e, consequentemente na emissão de gases causadores do efeito estufa, 
redução dos recursos hídricos no período de seca, anistia ao desmatamento ilegal, entre outros. 
 
 
Objetivos 

 
Realizar levantamentos ambientais voltados a caracterização ambiental de propriedades 

rural do estado do Paraná, voltados a desenvolver trabalhos de extensão, pautados sob os anseios e 
perspectivas enfrentadas por cada municio, comunidade e realidade existente, para na sequencia 
desenvolver e efetivar ações de desenvolvimento rural sustentável.  

 
 

Metodologia 
 

Para desenvolver as ações de extensão direcionadas e almejadas pelo cenário regional, 
estruturou-se uma equipe de técnicos, acadêmicos e professores de graduação e mestrado, voltados 
a integrar e desenvolver ações em rede, de planejamento do meio físico e reorganização estrutural de 
sistemas produtivos, pautados sobre técnicas de desenvolvimento rural sustentável.  

Diante do pressuposto de caracterizar e iniciar planejamentos nos municípios de atuação da 
equipe desenvolveu-se ao longo dos anos, o levantamento e mapeamento do uso das terras e de 
adequação ambiental de 274 unidades rurais, conforme exigido pelo Código Florestal (Lei Federal 
4771/65) e pela Lei Federal 12.651/12.  

A partir das informações disponíveis no banco de dados foram quantificadas as áreas de uso 
agropecuário e vegetação remanescente e definido com os agricultores, áreas destinadas à 
conservação (APP e RL). O levantamento de adequação ambiental das propriedades rurais 
apresentou algumas adversidades relacionadas à: complexidade dos programas e equipamentos 
utilizados; exigências específicas requeridas pelo órgão ambiental; condições climáticas; conciliação 
dos levantamentos com a rotina de trabalho dos produtores rurais; e, em particular, o período de 
mudança da legislação ambiental. 

A especulação envolvendo a mudança da legislação desmotivou a busca pela regularização 
ambiental, e assim, os levantamentos ambientais também deixaram de interessar o produtor rural. 
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Para garantir o alcance das atividades realizadas, fez-se e faz-se necessário fortalecer o contato com 
sindicatos e associações de agricultores familiares parceiras deste projeto, concluindo que iniciativas 
em rede tomam propulsões maiores diante das esferas passiveis de serem alcançadas.  

Para realização dos levantamentos utiliza-se e manipulam-se equipamentos de recepção de 
sinais de satélite (GPS), para mapeamento do meio físico. Os trabalhos de mapeamento são 
desenvolvidos e realizados junto com os agricultores, onde este momento serve de conversa, onde 
se busca aplicar a extensão propriamente dita, desenvolvendo conversas, "ensinado" e 
principalmente aprendendo com os agricultores, através da sua realidade e experiência de vida.   

Resultados 
 
Após a realização dos levantamentos a campo e aplicação das metodologias para 

desenvolvimento da extensão rural, resultados foram alcançados e dados tabulados refletem o 
panorama agrícola e ambiental dos municípios trabalhados. Através da tabela 1 é possível observar o 
número de levantamentos realizados em cada município trabalhado e a caracterização social, 
refletido através da área média de observada em cada município trabalhado.  

 
Tabela 1 - Relação de propriedades levantadas e organizadas em um banco de dados por 

município 

Municípios Área total N° Área Média (ha) 

Castro 149,76 14 10,7 

Palmeira 618,9 69 8,97 

Ponta Grossa 119,42 8 14,93 

Prudentópolis 196,42 17 11,55 

Rebouças 246,01 17 14,47 

Reserva 504,27 24 21,01 

Rio Azul 191,11 13 14,7 

São João do Triunfo 245,27 43 5,7 

São Mateus do Sul 284,06 48 5,92 

Teixeira Soares 197,75 21 9,42 

Total 2752,97 274 10,05 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Detalhando os dados levantados, e manipulando-os sob a perspectiva de uso do solo 
desenvolvida em cada município, observa-se que cada qual reflete seus padrões de exploração, 
pautados sob as características físicas locais e regionais, sendo clima e relevo os principais 
condicionantes a tais padrões de uso, através das influências que tais fatores possuem sobre as 
diferentes formas e alternativas de exploração do meio físico, para obtenção de renda e manutenção 
da família no campo.  

 
O padrão de uso das terras reflete o potencial de exploração econômica das unidades e 

comunidades rurais nas regiões de ação; os usos mais comuns são áreas destinas para agricultura, 
principalmente milho, feijão e fumo, e áreas destinado à pastagens (Tabela 2). 
 

Tabela 2 - Relação de propriedades levantadas e organizadas em um banco de dados por 
município 

Municípios Área total 
Agricultura  

(ha) 
Pastagem 

(ha) 
Agricultura 

(%) 
Pastagem 

(%) 

Castro 149,76 23,66 36,9 15,8 24,6 

Palmeira 618,9 265,62 51,68 42,9 8,4 

Ponta Grossa 119,42 27,1 6,4 22,7 5,4 

Prudentópolis 196,42 40,5 19,95 20,6 10,2 

Rebouças 246,01 84,44 9,55 34,3 3,9 
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Reserva 504,27 56,11 189,87 11,1 37,7 

Rio Azul 191,11 99,87 7,04 52,3 3,7 

São João do Triunfo 245,27 94,57 2,84 38,6 1,2 

São Mateus do Sul 284,06 113,17 5,98 39,8 2,1 

Teixeira Soares 197,75 63,68 7,7 32,2 3,9 

Total 2752,97 868,72 337,91 31,56 12,27 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Os municípios diferem quanto ao padrão de exploração econômica, reflexo das diferenças 
quanto à aptidão agrícola das terras no âmbito regional. Os municípios de menor aptidão apresentam 
a pecuária manejada sob sistema de pastagem extensivo, como uso predominante a exemplo do 
município de Reserva. Nos municípios com terras com melhor aptidão agrícola, as áreas destinadas 
para cultivo anual são mais significativas já que há possibilidade do uso de implementos agrícolas 
(moto mecanização), e terras com melhor fertilidade natural e condições físicas mis fáceis de serem 
manejadas, tendo como exemplo, a aptidão agrícola das terras refletida no município de São Mateus 
do Sul. 

Após a realização dos levantamentos e manipulação de softwares específicos, produzem os 
mapas e acerca das informações coletadas e trabalhadas, gerando com produto final representações 
gráficas demostrando as áreas exigidas pela leia ambiental anterior, lei Federal n˚ 4771/65, e pela 
recente lei aprovada Lei Federal n˚ 12.651/12. Através do mapeamento para adequação ambiental, 
foi possível quantificar as áreas de preservação permanente existente e a recuperar relacionadas 
principalmente às nascentes e cursos d'água, sendo seu cumprimento essencial para regular a 
qualidade, disponibilidade e regime hidrológico (Tabela 3). 

Tabela 3 - Valores de APP existente e a recuperar exigida pelo Código Florestal (Lei Federal 
n˚ 4771/65) e a Lei Federal n˚ 12.651/12. 

Municípios 
APP Exigida 

4.771/65 
(ha) 

APP 
Existente 
4.771/65 

(ha) 

APP a 
recuperar 
4.771/65 

(ha) 

APP exigida 
12.651/12 

(ha) 

APP 
recuperar 
12.651/12 

(ha) 

Castro 24,33 10 14,33 10,36 0,36 

Palmeira 116,33 93,72 22,61 93,752 0,03 

Ponta Grossa 30,27 26,96 3,31 26,96 0 

Prudentópolis 18,32 12,96 5,36 12,965 0,005 

Rebouças 42,65 34,19 8,46 34,19 0 

Reserva 102,93 93,95 8,98 93,95 0 

Rio Azul 34,92 29,98 4,94 30,03 0,05 

São João do Triunfo 55,7 46,16 9,55 46,155 0 

São Mateus do Sul 38,55 31,22 7,33 31,32 0,1 

Teixeira Soares 25,55 23,65 1,9 23,65 0 

Total 489,55 402,787 86,763 403,332 0,55 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Frente aos requisitos do Código Florestal, em todos os municípios há a necessidade de 
recuperação de APP. Os valores necessários neste quesito demonstram uma redução significativa da 
área a ser restituída devido a nova legislação (Lei Federal n° 12.651). Mesmo em situações de APP 
muito importantes como nascentes e olhos de águas são frequentes os casos onde a restituição não 
é mais necessária quando o imóvel possui o mínimo de 10% da área sob APP (em função do número 
de módulos fiscais) e que seu uso tenha sido convertido antes do ano de 2008, conforme o conceito 
de uso consolidado introduzido por esta lei. 
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Em relação às áreas de RL observou-se que em grande parte das propriedades em todos os 
municípios possuem expressivas áreas de vegetação remanescente passíveis de averbação como 
RL (Tabela 4), superando a porcentagem exigida (20%). Apenas o município de Reserva possui 
deficiência nesse quesito. Porém, municípios como São João do Triunfo e São Mateus do Sul 
possuem elevadas porcentagens de áreas cobertas por vegetação remanescente, ultrapassando 30% 
da área total estudada. Esse fato se deve ao sistema de extrativismo dos ervais nativos que se 
encontram em meio às florestas (manejo sombreado) e a uso dos recursos florestais como geração 
de renda. 
 

Tabela 4 - Áreas de vegetação remanescente disponível para averbação como RL por 
município 

Municípios 
Área 

total (ha) 

RL 
exigida 

(ha) 

Cobertura florestal 
existente, passível 

para averbação 
como RL (ha) 

Áreas disponíveis 
para RL (excluído 
APP) em relação 

ao total (%) 

Saldo RL 
(ha) 

Castro 149,76 29,95 43,52 29,10 13,56 

Palmeira 618,9 123,78 136,73 22,10 12,95 

Ponta Grossa 119,42 23,88 33,33 27,90 9,44 

Prudentópolis 196,42 39,28 46,09 23,50 6,80 

Rebouças 246,01 49,20 64,93 26,40 15,72 

Reserva 504,27 100,85 94,59 18,80 -6,26 

Rio Azul 191,11 38,22 38,28 20,00 0,05 

São João do Triunfo 245,27 49,05 96,272 39,30 47,21 

São Mateus do Sul 284,06 56,81 96,61 34,00 39,798 

Teixeira Soares 197,75 39,55 58,64 29,70 19,09 

Total 2752,97 550,59 708,99 25,80 158,40 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
De acordo com a nova legislação as exigências em APP e RL, acabam por ser necessária 

apenas a conservação das áreas já existentes, não havendo, portanto ganho quanto a conservação 
da biodiversidade. Em contrapartida, os produtores rurais que já cumpriam os parâmetros da Lei 
Federal n˚ 4771/65 de APP e RL devem manter estas áreas inalteradas, não sendo possível a 
conversão destas áreas de uso agropecuário. Assim, a nova legislação trouxe consigo um sentimento 
de impunidade para quem desmatou ilegalmente e injustiça para aqueles que sempre mantiveram 
suas APP e RL de acordo com o requerido pela legislação. 

 
 
 

Conclusões 
 
Como conclusões podemos citar o impacto social que mudanças legais causam no cenário 

regional e no dia a dia das famílias inseridas no meio rural, refletindo nos modelos diversos de 
exploração que o meio físico, e nas atividades que propiciam a produção de renda e alimentação 
familiar, refletindo acima de tudo no meio ambiente, através das alterações ocasionadas pelo uso em 
certos casos conturbado dos recursos naturais.  
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