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RESUMO – A região sul do Brasil possui como característica a presença marcante da agricultura 

familiar, apresentando o número de 907 mil unidades familiares de produção (90,5% do total 
regional), sendo responsáveis por 57,1% do valor bruto da produção e por 83% do trabalho 
empregado na agricultura. Assim, evidencia-se o importante papel que este segmento representa 
dentro da realidade rural. A atuação do jovem como sucessor da propriedade rural mostra-se como 
fator determinante para que esse segmento continue funcional e produtivo. Porém, o mundo rural 
vem sofrendo a desvalorização frente ao mundo urbano, estando consolidada a concepção que 
trabalhar nas cidades torna possível desfrutar de conforto e lazer, bem como o acesso à educação e 
toda uma infraestrutura, permitindo melhor qualidade de vida. A falta de incentivo/atrativo à 
permanência dos jovens no campo vem contribuindo para que a população urbana cresça a cada ano 
em um ritmo acelerado. Nesse sentido, o projeto "Capacitação de Jovens Rurais em Técnicas de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Regularização Ambiental para a Agricultura Familiar" visa à 
formação de agentes capacitados para compreender a necessidade da conservação das unidades 
rurais, associando técnicas economicamente viáveis para garantir a sucessão da unidade rural. As 
atividades foram desenvolvidas em módulos, visando à formação contínua dos agentes. O Módulo I 
teve por meta o embasamento teórico a cerca da sustentabilidade, da legislação ambiental e das 
bases teóricas das técnicas de produção sustentável. O Módulo II se valeu de levantamentos a 
campo para uma abordagem prática das informações teóricas nas próprias unidades rurais. Já, o 
Módulo III visou capacitar os agentes na utilização das tecnologias de geoprocessamento para 
adequação ambiental e planejamento das unidades rurais. Até o presente momento, foram realizados 
três cursos de capacitação nos municípios de Bituruna, Palmeira e São Mateus do Sul totalizando 50 
jovens rurais capacitados.  
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