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RESUMO – Dentre os desafios observados no âmbito da agricultura familiar, garantir a sucessão da 
unidade rural pela crescente saída dos jovens do meio rural mostra-se como ponto primordial a ser 
superado. Para amenizar esse quadro, a alternativa pode ser a garantia de capitalização das 
propriedades rurais para possibilitar novos investimentos e adquirir novas tecnologias, renda, 
reconhecimento e autonomia. Para isso, deve-se buscar estratégias de formação que os capacitem 
em técnicas como ferramentas motivadoras e de desenvolvimento sustentável. O projeto 
"Capacitação de Jovens Rurais em Técnicas de Desenvolvimento Rural Sustentável e Regularização 
Ambiental para a Agricultura Familiar", financiado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(FUNBIO) através do Tropical Conservation Act (TFCA) e executado pela equipe técnico do 
Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama) do curso de Agronomia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), tem por meta a atuação no cenário da juventude rural e, através da extensão 
universitária, formar jovens agricultores na conservação dos recursos naturais e em técnicas de 
desenvolvimento rural sustentável. Para isso, foram realizados cursos de formação nos municípios de 
Bituruna, Palmeira e São Mateus do Sul, totalizando 76 jovens agricultores. Os cursos foram 
realizados em três módulos, os quais buscavam trabalhar a legislação ambiental, técnicas de 
desenvolvimento rural sustentável e o geoprocessamento. De um modo geral, pode-se observar a 
contribuição da extensão universitária para a formação dos jovens agricultores nas temáticas 
trabalhadas. Os jovens agricultores puderam absorver os conhecimentos que dizem respeito à 
legislação ambiental e as técnicas de desenvolvimento rural sustentável. Iniciativas que possam 
contribuir para familiarizar os jovens com o universo digital devem ser observados. 
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Introdução 
 
Segundo dados publicados, a agricultura familiar é predominante no que diz respeito ao 

número de imóveis agrários no Brasil, representado cerca de 85% da totalidade. Porém, essa elevada 
porcentagem de imóveis ocupa apenas cerca de um terço das áreas agricultáveis em território 
nacional. Apesar desse contraste, a produção desse segmento representa cerca de 40% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional, mesmo com o suporte de apenas 25% do crédito agrícola disponível 
para a produção agropecuária (FAO/INCRA, 2000). Esse cenário evidencia parte das dificuldades 
enfrentadas pelos empreendimentos familiares, somando os fatores ligados a elevada concentração 
de terras para pequena parcela da população e o baixo incentivo e crédito por parte das políticas 
públicas. 

Outro desafio que o sistema familiar de produção tem encontrado é garantir a sucessão da 
unidade rural pela crescente saída dos jovens do meio rural. Para amenizar esse quadro, a 
alternativa pode ser a garantia de capitalização das propriedades rurais para possibilitar novos 
investimentos e adquirir novas tecnologias, renda, reconhecimento e autonomia. Para isso, deve-se 
buscar estratégias de formação que os capacitem em técnicas como ferramentas motivadoras e de 
desenvolvimento sustentável (Azevedo et al., 2010).  

O projeto "Capacitação de Jovens Rurais em Técnicas de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Regularização Ambiental para a Agricultura Familiar", financiado pelo Fundo Brasileiro 
para a Biodiversidade (FUNBIO) através do Tropical Conservation Act (TFCA) e executado pela 
equipe técnico do Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama) do curso de Agronomia da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), tem por meta a atuação no cenário da juventude 
rural e, através da extensão universitária, formar jovens agricultores na conservação dos recursos 
naturais e em técnicas de desenvolvimento rural sustentável. 

 
 

Objetivos 
 
Através do projeto "Capacitação de Jovens Rurais em Técnicas de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e Regularização Ambiental para a Agricultura Familiar ", a equipe técnica do Laboratório 
de Mecanização Agrícola (Lama) tem por objetivo contribuir com novas perspectivas para a formação 
de jovens agricultores no âmbito da conservação dos recursos naturais e de técnicas de 
desenvolvimento rural sustentável. 

 
 

Metodologia 
 
A formação de jovens agricultores é realizada em cursos participativos, subdivididos em 

módulos. Busca-se um diálogo informal, onde as experiências e vivências de cada indivíduo vêm a 
enriquecer o processo de formação.  

O módulo I visa o embasamento teórico das temáticas envolvidas no curso. Inicialmente, 
busca-se a compreensão das exigências da legislação ambiental, como preceito mínimo para a 
conservação das unidades rurais. Valendo-se dos recentes exemplos de catástrofes ocorridos, tanto 
em áreas rurais e urbanas, evidenciam-se as reais necessidades de proteção de áreas frágeis. Ainda 
neste módulo, são listados e discutidos os procedimentos a campo, interpretação ambiental, 
produção cartográfica e organização da documentação para a regularização ambiental. Em suma, 
discutem-se as técnicas de desenvolvimento rural sustentável como alternativas econômica viáveis 
de produção, compartilhando as experiências vividas pela equipe técnica do Laboratório de 
Mecanização Agrícola (Lama) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). As técnicas 
abordados foram: Pastejo Racional Voisin (PRV), sistema orgânico de produção e produção de 
sementes de milho crioulo.  

Já, o módulo II tem como meta as visitas campo de algumas propriedades rurais. Essa 
atividade visa consolidar as informações teóricas trabalhadas no módulo I. Através do uso do receptor 
de sinais de satélites artificiais do sistema de posicionamento global (GPS), busca-se localizar as 
fontes de água e vegetação nativa, além da descrição do padrão de uso das terras das propriedades 
rurais. Realiza-se uma análise participativa das inconformidades legais no âmbito da legislação 
ambiental, além da análise das possibilidades de adoção das técnicas de desenvolvimento rural 
sustentável na realidade de produção da unidade rural. Nesse módulo, ainda busca-se a base teórica 
para a utilização dos recursos de geoprocessamento, como embasamento para produções 
cartográficas coerentes e tecnicamente válidas.    
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O módulo III tem como objetivo trabalhar com os dados coletados a campo no módulo II 
(visitas a campo). Para isso, faz-se o uso dos programas de Sistemas de Informações Geográficas 
(SIG). As informações coletadas a campo, através do receptor de sinais de satélite do sistema de 
posicionamento global, são utilizadas para gerar mapas temáticas para verificar a conformidade 
frente à legislação ambiental, junto às imagens de sensoriamento remoto. De modo complemente, 
geram-se mapeamentos temáticos para o planejamento no aspecto produtivo da unidade rural. 

Finalizado estes módulos, realiza-se uma avaliação para verificar o grau de compreensão 
dos jovens frente as temáticas trabalhadas, desde os aspectos ligados às exigências da legislação 
ambiental, das técnicas de desenvolvimento rural sustentável e dos aspectos ligados ao 
geoprocessamento. Através dessa avaliação realizada, pode-se observar a contribuição da extensão 
acadêmica para uma formação complementar dos jovens agricultores nas temáticas trabalhadas.  

 
Figura 01 - Avaliação para verificar o grau de compreensão dos jovens nas temáticas 

trabalhadas 

 
Fonte: Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama) 
 

Resultados 
 
Até o presente momento, foram realizados três cursos de formação nos municípios de 

Bituruna, Palmeira e São Mateus do Sul, totalizando 76 jovens rurais. Todos os cursos de formação 
foram realizados em instituições de ensino integrado direcionados para a realidade rural. No 
município de Bituruna e São Mateus do Sul, as atividades foram desenvolvidas na Casa Familiar 
Rural de cada município. Essas instituições, ligadas a Associação das Regional da Casas Familiares 
Rurais do Sul do Brasil (ARCAFAR-Sul), buscam a formação de jovens do campo dentro de sua 
realidade. Já, no município de Palmeira, as atividades foram desenvolvidas no Colégio Agrícola 
Estadual Getúlio Vargas. Essa instituição busca a formação de alunos para atuarem como técnicos 
agrícolas, como formação profissionalizante.  

De um modo geral, notou-se grande interesse no que diz respeito às temáticas abordadas 
no curso. O módulo I traz temáticas de grande repercussão na atualidade pela recente mudança na 
legislação ambiental. A publicação da Lei Federal n˚ 12.651/2012, o qual revoga a Lei Federal n˚ 
4.771/1965, ou Código Florestal Brasileiro, foi amplamente debatida no meios de comunicação em 
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massa. Porém, mesmo frente a toda discussão, contatou-se uma baixa compreensão dos agentes em 
conceitos como Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL). Os parâmetros para 
a definição dessas áreas e suas metragens foram motivos de ampla discussão, pois muitos deles 
citaram as diminutas extensões territoriais de suas propriedades rurais, sendo que o cumprimento 
das exigências legais poderiam reduzir expressivamente as áreas destinadas a produção 
agropecuária. Observou-se, também, o desconhecimento quanto a funcionalidade ambiental dessas 
áreas (Tabela 1).  

A compreensão dos fundamentos relacionados ao geoprocessamento foram distintos de 
acordo com o município trabalhado. O município de Palmeira, devido a sua formação mais técnica e 
pela melhor estrutura física de sua instituição, teve melhor resultado nas questões ligadas a essa 
temática. Pode-se observar melhor desenvoltura por parte dos alunos no manuseio dos programas 
computacionais (programas SIG) e para gerar os mapas temáticos.  

 
Tabela 01 - Frequência de acertos na avaliação dentro das temáticas ambientais e 

geoprocessamento 

Município Ambiental (%) Geoprocessamento (%) 

Bituruna 93 81 
Palmeira 84 89 

São Mateus do Sul 88 77 

Total 89 84 

Fonte: Laboratório de Mecanização Agrícola (Lama) 
 
Nesse sentido, o módulo III trouxe consigo o maior desafio de todo o processo de 

capacitação. O uso dos programas computacionais SIG, devido sua complexidade, acabam por 
dificultar o gerenciamento dos dados obtidos a campo por alguns jovens, em especial quando estes 
possuem pouca intimidade no manuseio de programas de informática, em especial no municípios de 
Bituruna e São Mateus do Sul. Observa-se a necessidade de trabalhos que possam familiarizar os 
jovens com o uso das ferramentas de informática cada vez mais usuais.    

Ainda nas temáticas trabalhadas no módulo I, os jovens, quando indagados sobre qual a 
técnica acreditava  pode-se observar a relação evidente entra as técnicas apontadas como . Os 
jovens da instituição inserida na região de abrangência do município de Bituruna apontaram em sua 
maioria a técnica do Pastoreio Racional Voisin (PRV), enquanto que a instituição de abrangência de 
São Mateus do Sul teve os valores bem distribuídos. Isso representa a realidade que cada município 
está inserido. 

Essa fato pode ser reflexo da baixa aptidão agrícola presente no município de Bituruna, o 
qual se caracteriza pela predominância de áreas de elevada declividade, sendo comum a adoção da 
pecuária pela baixa necessidade de mecanização. Já, o município de São Mateus do Sul possui 
grande parte de seu território apto para a utilização agrícola, possibilitando diversas formas de 
utilização agrícola. Todos os municípios apontaram o PRV como uma alternativa a ser adotada, 
tornando evidente a papel fundamental da pecuária na agricultura familiar. Pode-se observar também, 
o pouco conhecimento pelos agentes na produção de milho crioulo, sendo sua preferência em baixa 
frequência.   

 
 

Conclusões 
 
A extensão universitária pode contribuir na formação dos jovens agricultores.  
Os jovens agricultores puderam absorver os conhecimentos que dizem respeito à legislação 

ambiental e as técnicas de desenvolvimento rural sustentável. 
Iniciativas que possam contribuir para familiarizar os jovens com o universo digital devem 

ser observados. 
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