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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(  x  )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

Ações de Extensão Rural  no Município de Curiúva-PR 

            Anderson Farias (afarias.agro@gmail.com)1 

Ivan César Moura (ivancesar.moura@gmail.com) 2 

Wania Kauana Bernardi (kawanna.bernardi@gmail.com)3 

Carlos Hugo Rocha (chrocha@uepg.br)4 

Resumo: A Revolução Verde é um modelo baseado no uso intensivo de moléculas sintéticas na agricultura. É um 

conjunto de estratégias e inovações tecnológicas que teve como escopo alcançar maior produtividade, esse modelo 

causa todo tipo de degradação do meio ambiente, destruindo a fertilidade natural do solo e seus micro-organismos 

contaminando as águas dos lençóis freáticos e atmosfera. O modelo de agricultura intensiva da revolução verde 

implica custos elevados de produção, e, portanto os benefícios econômicos de longo prazo gerados foram privilégio 

de poucos agricultores, porém encontra-se no Brasil um grupo resistente ou sem opções, de pequenos proprietários 

rurais, agricultura de base familiar, esses agricultores tradicionais desenvolveram sistemas agrícolas complexos, 

adaptados às condições locais que os ajudam a gerir de forma sustentável ambientes desfavoráveis. O emprego de 

técnicas sustentáveis conduz a um cultivo ecologicamente correto de hortaliças. Vinculado ao curso de Agronomia, 

o Lama/UEPG vem desenvolvendo, desde 1996, estratégia de ação fundamentada na integração destas atividades, 

essenciais para o desenvolvimento das Universidades no Brasil, voltadas para promoção do desenvolvimento rural 

com base sustentável. Sendo assim o presente projeto visa promover serviços de assistência técnica e extensão 

rural no município de Curiúva. 

                                                 
1  Assistência Técnica e Extensão Rural; Laboratório de mecanização agrícola - UEPG; Agronomia, 
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Palavras-chave: Desenvolvimento rural sustentável. Extensão rural. Meio ambiente. 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade rural e urbana do município de Curiúva. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS: Curiúva. 

JUSTIFICATIVA 

Nos anos de 1960, a agricultura de base familiar era considerada atrasada, já se falava 

da necessidade de modernização do campo e aumentar a produção de alimentos para combater 

a fome. Inicia-se, em 1970, no Brasil, a “Revolução Verde” onde modernizar o meio rural 

significou intensificar a produção e aumentar a produtividade, utilizando sementes 

geneticamente modificadas, máquinas e moléculas sintéticas, degradando cada vez mais os 

recursos naturais (BARROS, 2014). O resultado de tal modernização teve como consequências: 

redução da biodiversidade, degradação do solo e da água, a menor resistência às pragas e a 

contaminação dos alimentos com agrotóxicos. Com a introdução de novos insumos aumentou-

se as despesas de cultivo e o endividamento dos pequenos agricultores, muitos perderam suas 

terras e foram expulsos ou saíram do campo para a cidade (Êxodo Rural) por não serem capazes 

de competir com os grandes (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

Assim como nos demais municípios e estados, o Município de Curiúva - PR também 

sofreu e ainda sofre as consequências da modernização, onde a cada dia os agricultores 

familiares, principalmente jovens, que não enxergando alternativas ou perspectivas para 

melhorar a produção, a renda e qualidade de vida, acabam deixando o campo para buscarem 

novas oportunidades nas cidades. A agricultura familiar desempenha papel importante no 

município, a Emater tem o registro de 1.232 agricultores familiares no município de Curiúva.  

OBJETIVOS 

Promover Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural para a implantação de 

unidades de referência em manejo ecológico de pastagens, adequação ambiental, produção de 

hortaliças orgânicas com viés de certificação e comercialização,  elaboração de Plano Diretor 

de arborização urbana e criação de unidades de conservação. 
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METODOLOGIA 

Meta 1: Adequação  ambiental e criação de unidades de referência 

Em todas as ações desenvolvidas para ATER, voltadas tanto para produção orgânica, 

será dado importância primordial às condições ambientais da propriedade, sendo respeitado o 

cumprimento às normas do novo código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012), além das 

observações das condições da qualidade de água para o consumo humano das famílias 

atendidas. O presente projeto visa apoiar a formação de dois grupos de produtores distribuídas 

preferencialmente em duas regiões geograficamente distintas no município. Cada grupo irá ser 

formado por pelo menos 4 famílias, sendo quatro a seis propriedades um número ideal para a 

formação de grupo com viés na  comercialização, resultando em auxílio técnico para oito a 12 

famílias de produtores. Isso dependerá da condição das propriedades e dos produtores os quais 

deverão preferencialmente ser indicados pelos responsáveis da secretaria municipal de 

agricultura e Emater. O valor para custeio previsto para o auxílio a implantação destas unidades 

de Referência poderá ser de até R$ 2.250,00 para adequação direta de cada propriedade inserida 

no grupo (dependendo do nº de produtores do grupo).  Diante do exposto pretende-se atender 

direta e indiretamente mais de 150 produtores rurais através das ações de Assistência Técnica 

e Extensão rural, sendo estes indicados pelas instituições já citadas acima, realizar até 7 oficinas 

para treinamento técnico de produtores rurais em produção orgânica, realizar duas viagens 

técnicas para o conhecimento de práticas de produção orgânica vegetal e  realizar dois Dias de 

Campo com foco na produção orgânica para aproximadamente 150 pessoas de maneira a 

facilitar o contato e a troca de experiência entre os agricultores.   

 A proteção de fontes para abastecimento doméstico é uma forma simples e barata de 

blindagem física da nascente e olhos d’água, a estrutura é construída através de solo-cimento, 

preenchida internamente com pedras de origem adequadas. Essa estrutura funciona como 

barreira e como filtro para a limpeza de impurezas e outros elementos que possam contaminar 

a água. Tais ações serão realizadas nas propriedades tidas como unidades de referência em 

produção orgânica, alcançando cerca de 10 ações de proteção de nascentes e/ou de saneamento 

básico realizadas diretamente pela equipe do projeto. Estas ações são realizadas em mutirão, 

sendo necessária a presença de demais agricultores e interessados, além das famílias 

beneficiadas diretamente no dia da ação, para se valer o espírito de comunhão de benefícios 
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comuns. Para cada proteção de nascente e/ou bacia de evapotranspiração construída pelo 

projeto em cada Unidade de Referência busca-se a participação de pelo menos 5 produtores 

locais, totalizando em pelo menos 50 produtores orientados e/ou treinados para a execução da 

proteção de nascente em sua área particular.  

A fossa ecológica, conhecida pelo nome técnico de bacia de evapotranspiração, também 

é de fácil construção e possui um custo relativamente baixo, pois utiliza em sua construção 

apenas cimento, cal, areia, pedra, restos de construção civil, pneus velhos e  alguns metros de 

cano de PVC. O tamanho da fossa varia de acordo com o número de pessoas que compõem a 

família, sendo 2 metros cúbicos por pessoa o recomendado. 

Meta  2: Certificação 

Durante o processo os agricultores recebem visitas técnicas com o objetivo de esclarecer 

dúvidas relacionadas à produção, legislação, metodologia e os objetivos da certificação. A partir 

do observado nas visitas, são produzidos mapas detalhados das unidades rurais, seguindo com 

o detalhamento das demandas para cada unidade de produção. Tal detalhamento leva em 

consideração a história  regional, o uso das terras, os sistemas  de produção  (vegetal, animal, 

extrativista ou agroindústria) e de manejo utilizados na propriedade. Outra verificação realizada 

é a  existência de produção paralela dentro da propriedade ( convencional e orgânico) e 

discriminam-se os locais de produção. Auxilia-se na organização da documentação, incluindo 

a elaboração de plano para  adequação ambiental,  plano de manejo orgânico e sistema de 

rastreabilidade da  produção ( VRIESMAN et al., 2012; ROCHA et al., 2015).                                                                                

Meta 3: Comercialização 

Com foco na comercialização direta para o município de Curiúva, o Lama vem 

desenvolvendo ações no chamado “Comércio justo” ou Sacolas Orgânicas/ Agroecológicas 

(“Fair Trade”, em inglês). Essa metodologia é um “negócio” entre parceiros, baseado no 

diálogo, na transparência e respeito, que busca maior igualdade. Neste sentido, são realizadas 

reuniões para formação de grupos de produtores e de consumidores interessados em comércio 

regular de produtos orgânicos. No primeiro encontro realizado entre a equipe de 

“atravessadores sociais” (Lama/UEPG), os consumidores e os produtores, é feito debate onde 

serão resgatados conceitos esquecidos pelos consumidores em virtude da comodidade das 
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gôndolas dos mercados. Nestas discussões são conceituados, alimentos de qualidade, segurança 

alimentar e nutricional, sistemas de produção, trabalho rural, sazonalidade, tempo para 

produção, possíveis produtos e quantidade, entrega, preços, formas de pagamento e o tempo de 

comprometimento.  

Meta 4: Atividades de educação ambiental com alunos de escolas da rede pública de ensino. 

Decorrentes da crescente demanda por ações que visem a diminuição dos impactos 

ambientais, as atividades de educação ambiental estão cada vez mais presentes nos ambientes 

de ensino formais, sendo previstas na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795). 

As ações de educação ambiental são voltadas aos estudantes das escolas da rede pública de 

ensino durante o período de vigência deste Projeto. São realizadas palestras acerca dos temas 

pertinentes à produção de alimentos orgânicos, tais como: proteção do solo e água, rios e mata 

ciliar, impactos do uso de agrotóxicos, soberania alimentar, circuitos curtos de comercialização, 

entre outros. Esta atividade conta com o uso de materiais de apoio, como maquetes, imagens, 

vídeos e outros meios que propiciem a interação com os estudantes e apresentem um conteúdo 

lúdico, enriquecendo a experiência de aprendizagem. Considera-se, nesse caso, o potencial dos 

jovens na influência e compartilhamento de conhecimento. 

RESULTADOS 

Dentre os agricultores envolvidos no convênio, 2 já tiveram a propriedade certificada e 

3  se encontram-se em processo de conversão agroecológica. A comercialização direta 

(Comércio Justo) já foi implantado em três escolas do município, sendo duas da rede estadual 

e uma  da rede municipal de  ensino, o agricultor vem realizando quinzenalmente a entrega  de  

60 sacolas para professores e funcionários de  tais escolas, também já está sendo criado um 

novo grupo de comercialização na prefeitura, sendo este composto por 30 consumidores e 2 

agricultores. 

Foi realizada  uma atividade de educação ambiental com 50 alunos do ensino 

fundamental, onde  foram abordados temas como a importância de se preservar o solo e a água, 

e também foi realizada a construção de uma pequena horta na escola junto com os alunos. 
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Em uma das propriedades unidade de referência em adequação ambiental foi 

realizada uma oficina de construção de bacia de evapotranspiração, que contou com a presença 

de 6 agricultores da região, nessa mesma propriedade está sendo realizado o mapeamento da 

área de preservação permanente (APP), para  que posteriormente a mesma  possa ser isolada . 

Dentro do plano diretor de arborização, a equipe Lama-UEPG realizou a distribuição 

espacial de 600 mudas de 8 espécies arbóreas ao redor de uma pista de caminhada recém 

construída no município. Tais espécies foram distribuídas com base no tamanho e tipo de raiz 

e de copa. As unidades de conservação estão sendo mapeadas e  classificadas conforme a 

potencialidade de uso.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Visto que os agricultores familiares da região carecem de assistência técnica para a 

produção, pode-se inferir que é de extrema importância a presença da  universidade dentro das 

comunidades rurais atendidas, alinhando o conhecimento científico produzido através de 

pesquisas aos saberes populares, que são transmitidos de geração em geração pelos agricultores. 

APOIO: Prefeitura Municipal de Curiúva e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 
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