
miliar é responsável por 74% 

da ocupação do campo. 

No ano de 2006, o IBGE 

realizou o Censo Agropecuário 

Brasileiro. Nele, verificou-se a 

força e a importância 

da agricultura familiar para a 

produção de alimentos no país. 

A agricultura familiar tem 

um papel relevante para o de-

senvolvimento do País, pois 

apresenta importante função 

para garantir a segurança ali-

mentar, preserva os alimentos 

tradicionais, além de contribuir 

para uma alimentação balance-

ada, para a proteção da agrobi-

odiversidade e para o uso sus-

tentável dos recursos naturais. 

O ano de 2014,  foi marcado 

como o Ano Internacional da 

Agricultura Familiar, Campo-

nesa e Indígena. Segundo a 

FAO, o ano internacional tem 

como objetivo aumentar a visi-

bilidade da agricultura familiar 

e sua importância na luta pela 

erradicação da fome e da po-

breza, da segurança alimentar e 

nutricional, visando melhorar a 

qualidade de vida, a gestão dos 

recursos naturais, a defesa da 

biodiversidade e o desenvolvi-

mento sustentável 

Segundo a Constituição bra-

sileira, materializada na Lei nº 

11.326 de julho de 2006, para 

ser considerado agricultor fa-

miliar não deve possuir propri-

edade rural maior que 4 módu-

los fiscais (em Curitibanos, 

um módulo fiscal, representa 

24 hectares), utilizar predomi-

nantemente mão de obra da 

própria família nas atividades 

econômicas de propriedade e 

possuir a maior parte da renda 

familiar proveniente das ativi-

dades agropecuárias desenvol-

vidas no estabelecimento ru-

ral. 

Aproximadamente 84,4% 

dos estabelecimentos agrope-

cuários do país são da agricul-

tura familiar, porém esta tem 

uma participação de apenas 

38% no valor bruto da produ-

ção. Conforme podemos ver 

na Figura 1, a agricultura fa-
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Figura 1: Ocupação do campo proveniente de pessoas da agricultura familiar e da agricultura não familiar . Fonte: 

Figura 2: Participação da agricultura familiar na produção de alguns alimentos no Brasil. Fonte: 

IBGE, Censo agropecuário, 2006. 
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No dia 30 de outubro o Campus UFSC Cu-

ritibanos sediou a Semana da Ciência e Tec-

nologia. O evento contou com minicursos, 

oficinas, estandes e apresentações dos grupos 

de pesquisa. O grupo PET participou com um 

estande trazendo informações sobre suas li-

nhas de atuação, entre elas a compostagem e 

o projeto de Agricultura Urbana, com a expo-

sição de diferentes tecnologias para o cultivo 

de hortas no perímetro urbano. O evento tam-

bém contou com a palestra intitulada 

“Sistema Catarinense de CT&I e Financia-

mento Público”, ministrada pelo Dr. Randol-

fo Becker, trazendo uma visão muito interes-

sante sobre empreendedorismo e inovação. 

Durante o decorrer do evento, a comunidade 

curitibanense, bem como os alunos das esco-

las públicas de Curitibanos, puderam compa-

recer e conhecer as linhas de pesquisa da 

Universidade, participando das oficinas e dos 

minicursos. Também nos dias 29, 30 e 31 de 

outubro aconteceu a II Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca, no campus Curitiba-

nos. O evento contou com exposição de es-

culturas, fotografias, e obras de arte de artis-

tas locais e de alunos da UFSC, bem como 

apresentação de danças tradicionalistas e cír-

culos de leitura. E entre os dias 22 outubro e 

01 de novembro, os alunos da UFSC Curitiba-

nos, e alguns integrantes do grupo PET partici-

param da 13ª SEPEX, que ocorreu no Campus 

de Florianópolis, apresentado seus trabalhos e 

suas linhas de pesquisa, por meio de estandes. 

No evento também ocorreram apresentações 

culturais de diversos tipos, como danças, tea-

tros, rodas de libra e o coral da UFSC, afim de 

compartilhar com o público o conhecimento 

que é produzido em diversos campus.  

Semana da ciência e tecnologia UFSC 
Curitibanos / II Semana nacional do 
livro e da biblioteca / 13ª SEPEX 

Estande do PET 

Oficina no bairro São Luiz 

AGRICULTURA URBANA: capacitação técnica 
No dia 30 de outubro de 2014 foi realizado na comunidade 

do bairro São Luiz a oficina de preparo de biofertilizante, 

dando início à capacitação técnica dos envolvidos no proje-

to agricultura urbana, realizado no bairro São Luiz. O bio-

fertilizante produzido foi distribuído entre os participantes. 

O projeto agricultura urbana vem sendo conduzido na co-

munidade São Luiz com o intuito de promover práticas de 

segurança alimentar, incentivar relações sociais, fonte de 

informações para a produção de hortas familiares e uso de 

resúdos orgânicos, estes que muitas vezes não são utiliza-

dos. 
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No dia 22 e 23 de outubro 

aconteceu no centro de eventos 

da Universidade Federal de 

Santa Catarina em Florianópo-

lis a 24º Semana de Iniciação 

Cientifica, aonde os alunos 

bolsistas e voluntários apresen-

tam seus projetos de pesquisa 

através de banner e apresenta-

ções orais. Dentre os alunos 

participantes as integrantes do 

grupo PET Beatriz Gomes e 

Caroline Matias expuseram, 

respectivamente, seus projetos: 

Efeito de extratos de plantas 

medicinais sobre o crescimento 

e esporulação de Elsinoe ampe-

lina e Biossorção de micropo-

luentes orgânicos utilizando 

materiais lignocelulósicos com 

origem na floresta de araucária. 

Inauguração da Horta Comunitária  

N O T I T I A  R U S T I C A  

atividades com a comunidade e nos 

próximos dias será feita a divulgação e 

entrega da Cartilha de Agricultura 

Urbana confeccionada pelo grupo PET 

Ciências Rurais.    

 No dia 26 de março foi rea-

lizada a inauguração da Horta Comu-

nitária no bairro São Luiz. Na ocasi-

ão, o prefeito José Antonio Guidi e o 

vice-prefeito Aldo Dolberth entrega-

ram equipamentos e mudas para o 

desenvolvimento dos trabalhos, tam-

bém estiveram presentes outras auto-

ridades do município, professores e 

acadêmicos da UFSC, o PET Ciên-

cias Rurais, e moradores do bairro 

que participam do projeto. A horta 

faz parte do Projeto de Agricultura 

Urbana em Curitibanos, onde além 

das atividades da horta também estão 

sendo realizados trabalhos, oficinas e 

Inauguração da horta comunitária 

Petianas no SIC 
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Charge 

Formatura de Ciências Rurais, Engenharia 

Florestal e Agronomia 

nos, professores, agricultores e 

técnicos da região. E contou 

com a participação do grupo 

PET – Ciências Rurais que di-

vulgaram seus materiais didáti-

cos relacionados ao projeto 

agricultura urbana. 

Aconteceu no dia 10 de no-

vembro de 2014 no Hall de en-

trada da UFSC campus Curitiba-

nos a II oficina agroecológica, 

aonde os alunos da disciplina de 

agroecologia, ministrada pela 

professora Karine Santos, expu-

seram stands abordando os se-

guintes temas: Plantas indicado-

ras, uréia agroecológica, culiná-

ria regional e bioconstrução. O 

evento foi prestigiado por alu-

Feira Agroecológica 

É com muita satisfação que a Universidade 

Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos 

tem a sua segunda turma de formandos dos cur-

sos de Agronomia e Engenharia Florestal, além 

da sexta turma de formandos em Ciências Ru-

rais. A solenidade de colação de grau foi realiza-

da no dia 28 de março de 2015 no prédio da pró-

pria universidade, e contou com a presença das 

autoridades da universidade, professores, servi-

dores e familiares e amigos dos formandos. O 

PET Ciências Rurais deseja muito sucesso a to-

dos, especialmente aos formandos que já fizeram 

parte do grupo PET.  

Colação de grau dos formandos da UFSC Curitibanos 


