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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

( x )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
(    )  TRABALHO 
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Resumo: O processo de modernização da agricultura no Brasil promoveu transformação dos sistemas de 

produção agrícola e acarretou concentração de renda e terra e consequentes problemas sociais no campo e na 

cidade. Neste cenário a agricultura camponesa, a margem do processo de “desenvolvimento” adotado, 

necessita de técnicas adaptadas. A Universidade, como centro do saber, deve desempenhar seu papel no 

desenvolvimento da agricultura camponesa, assim o Laboratório de Mecanização Agrícola da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (Lama/UEPG) tem desenvolvido ações de pesquisa e extensão rural voltadas a 

realidade e aos potenciais destes agricultores. Com base nisso, o projeto “Batata-doce como alternativa na 

soberania alimentar da agricultura familiar no Centro Sul do Paraná”, aprovado com recursos da Seti/PR visa 

a ampliação da renda familiar de forma sustentável através da cultura da batata-doce (Ipomea batatas). Neste 

trabalho, discute-se os dias de campo decorrentes das ações deste projeto no Assentamento Guanabara 

(Imbaú-PR) e na Comunidade Quilombola da Restinga (Lapa –PR), que visaram discutir os potenciais da 

cultura da batata-doce junto a agricultura familiar. 

Palavras-chave: Soberania Alimentar; Agroecologia; Extensão rural 

PROJETOS VINCULADOS 

Batata-doce como alternativa na soberania alimentar da agricultura familiar no 

Centro Sul do Paraná. 

PÚBLICO-ALVO  

Agricultores camponeses da região centro-sul do Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 
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Imbaú, Lapa – PR e regiões. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto são desenvolvidas no Assentamento Guanabara (Imbaú-PR) e 

na Comunidade Quilombola da Restinga (Lapa-PR). 

JUSTIFICATIVA 

No Brasil são encontradas distinções socioeconômicas e ambientes entre os 

sistemas intensivos e de agricultura camponesa. Os sistemas intensivos são baseados nos 

princípios da Revolução Verde, onde têm-se necessidade de grande aporte de terra e 

capital. A agricultura camponesa sem acesso à terra e ao capital fica a margem deste 

modelo de “desenvolvimento”. Tal fato leva ao aumento de desigualdades e problemas 

sociais no campo e na cidade (ROCHA et al., 2016).  

No entanto, a agricultura camponesa é de suma importância para a segurança 

alimentar do país, produzindo em 24,3% da área total de cultivo agrícola o equivalente a 

70% dos alimentos que abastecem o mercado interno (IBGE, 2006). Em adição ao 

quantitativo, os agricultores camponeses no Brasil são responsáveis por 70% da produção 

de alimentos orgânicos do país (BRASIL, 2018). 

Neste sentido o Laboratório de Mecanização Agrícola, da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (Lama/UEPG), promove ações visando proporcionar o desenvolvimento 

socioeconômico e a sustentabilidade da agricultura camponesa. Uma destas ações é o 

projeto de extensão “Batata-doce como alternativa na soberania alimentar da agricultura 

familiar no Centro Sul do Paraná”, aprovado com recursos da Secretaria da ciência, 

tecnologia e ensino superior (Seti/PR). O projeto visa a ampliação da renda familiar de 

forma sustentável através da cultura da batata-doce (Ipomea batatas), uma cultura rústica, 

com alta variabilidade genética e vários usos possíveis (LAREO; FERRARI, 2019), se 

adaptando perfeitamente ao conceito agroecológico.  

Assim sendo, no período de outubro/2018 a maio/2019, foram instalados campos 

experimentais com 15 materiais entre genótipos não identificados e variedades de batata-

doce em áreas do Assentamento Guanabara (Imbaú-PR) e da Comunidade Quilombola da 

Restinga (Lapa-PR). Os genótipos não identificados fazem parte da coleção do 

Lama/UEPG que possui 29 materiais, entre genótipos resgatados de agricultores nos 
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municípios de atuação do Lama/UEPG, 4 variedades melhoradas pela Embrapa e uma 

variedade norte-americana. 

Dada a importância da troca de conhecimento e de experiências entre técnicos e 

agricultores, após a colheita dos experimentos foram realizados dias de campo. 

OBJETIVO 

O objetivo dos dias de campo foi discutir potenciais e limites da cultura da batata-

doce junto a agricultura camponesa, através de experimentos e dias de campo. 

MÉTODO 

As duas edições do dia de campo “Batata doce como alternativa para a agricultura 

familiar” foram realizadas nos dias 24 de abril e 17 de maio de 2019, nas áreas coletivas do 

Assentamento Guanabara (Imbaú-PR) e da Comunidade Quilombola da Restinga (Lapa-

PR), respectivamente. Os referidos municípios foram escolhidos por terem localização 

central as áreas de interesse, serem edafoclimaticamente diferentes e já possuírem 

agricultores e associações preocupadas com a questão levantada.  

Os eventos contaram com temas organizados em 5 estações, de modo que cada 

apresentação teve duração de 30 minutos. Na estação 1 foram caracterizados os genótipos e 

variedades cultivados em cada local e apresentados os resultados de rendimento da parte 

aérea (ramas) e das raízes de cada material estudado.  

A estação 2 apresentou os diferentes usos e potenciais da cultura da batata-doce 

para a alimentação humana, animal e também uso na indústria. Alguns produtos oriundos 

da batata-doce foram apresentados, entre eles a farinha obtida da parte aérea e das raízes, o 

amido extraído destas e o álcool de batata-doce.  

A produção de mudas de batata-doce foi o tema abordado na estação 3, com 

objetivo de discutir método de produção de mudas adaptado e utilizado nos experimentos 

desenvolvidos pelo Lama/UEPG. Este método busca melhorar a eficiência das práticas de 

propagação vegetativa comumente utilizadas pelos agricultores. 

A estação 4 discutiu aspectos da conservação e da qualidade de solo. Foi 

apresentado também método de análise visual da estrutura do solo (BALL et al., 2007) 

fácil e rápido, com o qual os agricultores podem monitorar os impactos do manejo de solo 

na qualidade deste. 
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Após as visitas as estações, foram realizadas rodas de conversa com os 

participantes do evento nos dois locais, visando avaliar os dias de campo, bem como 

elaborar encaminhamentos. 

RESULTADOS 

Compareceram 23 agricultores no evento realizado em Imbaú e 20 agricultores no 

evento realizado no município da Lapa, além de 07 técnicos do Laboratório de 

mecanização agrícola, 03 bolsistas de graduação e 2 técnicos da Emater.  

Através do evento percebeu-se que os agricultores consideram a batata-doce 

importante para a geração de renda na produção agroecológica. Foi verificado também 

diferenças no conhecimento em relação a batata-doce nos dois locais, tendo o público do 

no dia de campo em Imbaú mais experiência com a cultura. 

 Os produtores ficaram entusiasmados com a variabilidade existente entre os 

genótipos apresentados. Durante o diálogo na Estação 1 muitos agricultores coletaram 

mudas para posterior cultivo em suas propriedades. Alguns produtores relataram que os 

materiais com cor de polpa laranja e roxa poderiam ser atrativos para a entrega em 

programas institucionais e também na comercialização direta com o consumidor. Os 

genótipos com hábito de crescimento não alastrante também chamaram a atenção, sendo 

interessantes por facilitar a colheita manual. 

Quando questionados sobre os possíveis usos da batata-doce, muitos agricultores 

relataram a utilização na alimentação humana na forma natural e também processada em 

 
 

Figura 1: Participantes dos dias de campo “Batata doce como alternativa para a agricultura familiar”. A: 

Assentamento Guanabara (Imbaú – PR); B: Comunidade Quilombola da Restinga 

A B 
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doces, salgados e massas. No entanto, a maioria ficou surpresa ao saber do uso industrial 

da cultura e seus derivados para produção de corantes, perfumaria, fármacos, papel e 

biocombustíveis. Um dos momentos de maior descontração ocorreu quando os agricultores 

provaram álcool de batata-doce. A apresentação deste derivado da batata e também de 

outros produtos gerou discussão positiva sobre as possibilidades de uso da cultura na 

agricultura camponesa. 

A estação de produção de mudas foi a que despertou o maior número de perguntas 

entre os participantes dos eventos.  Cada agricultor possui um método de produção de 

mudas e surgiram questionamentos em relação ao método Lama. A maior indagação foi “É 

possível produzir uma muda de batata-doce com apenas duas gemas?”. Os agricultores, em 

geral, produzem mudas maiores, com mais gemas e este detalhe chamou atenção dos 

produtores, principalmente pela quantidade de mudas passíveis de produção a partir de 

uma só rama/matriz. Muitos agricultores disseram que iriam testar na sua propriedade. 

Quando perguntados sobre qual o maior bem do agricultor a resposta foi unânime: a 

terra, o solo. Notou-se na estação 4 que os agricultores se preocupam com o solo, mas 

muitas vezes não tem conhecimento de alternativas para minimizar os impactos do manejo 

na qualidade deste. A maioria por exemplo, não tinha conhecimento sobre o plantio direto 

de batata-doce. O método de avaliação visual da qualidade do solo chamou bastante 

atenção, dada a facilidade de utilização e rapidez dos resultados. No entanto, foi observado 

que a apresentação do método nos dias de campo não foi suficiente. Assim, dado o 

interesse foi proposto novo dia de campo com este tema. 

Durante as rodas de conversa os agricultores declararam que achavam saber muito 

sobre a batata-doce, mas que durante o decorrer dos dias de campo, perceberam que 

sempre há muito a se aprender e que eventos como estes são importantes para a troca de 

saberes. O papel da universidade como difusora do conhecimento foi enfatizado neste 

contexto, e novos experimentos e dias de campo foram elencados com agricultores e 

parceiros nas duas comunidades. 

Autocrítica do grupo 

Sob o olhar dos professores e estudantes envolvidos na organização do dia de 

campo, verificou-se que com os eventos foi possível grande troca de informações e 

conhecimento sobre a cultura da batata-doce. Existiram, no entanto, conflitos de 
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comunicação, principalmente nas apresentações dos estudantes de graduação e de mestrado, 

já que o uso de linguagem técnica, oriunda da vivência em meio acadêmico prevaleceu 

entre estes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização e vivência de eventos desse tipo, envolvendo estudantes, técnicos e 

professores é muito importante como experiência e aprendizado de atividade extensionista, 

e se para os agricultores o dia de campo foi vantajoso, para os estudantes foi ainda maior. 

APOIO 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI-

PR) e ao Programa Universidade Sem Fronteiras pelo apoio financeiro para a realização 

deste trabalho de ATER. Fundação Araucária e Fundo Newton. A equipe da 

PROEX/UEPG e a equipe do Lama/UEPG. 
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