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apresentação
É imenso o prazer de poder apresentar, em momento 

tão oportuno, um livro cuidadosamente elaborado 

por eminentes professores das Ciências Agrárias, com 

o objetivo de mostrar a importância da profissão de 

Engenheiro‑Agrônomo ao Brasil e, ao mesmo tempo, 

orientar e sensibilizar os estudantes brasileiros na 

escolha de uma profissão no vasto espectro de oportu‑

nidades que a Agronomia oferece.

Tendo em vista o momento crucial por que passa o 

nosso País, sofrendo dificuldades em tantos e importantes 

setores de sua economia, é fundamental falar dos nossos 

recursos naturais, especialmente daqueles que estão desa‑

fiando a capacidade e a inteligência humana para serem 

utilizados sem o risco de degradação do ambiente.

É indiscutível que o Brasil mostrou ao mundo, – o qual 

em quatro mil anos só conheceu e desenvolveu de fato a agri‑

cultura de clima temperado, – que, num esforço de confiança 

e fé na capacidade científica e tecnológica de nossos jovens 

profissionais, em quarenta anos conseguimos criar uma 

reconhecida agricultura tropical com características de 

elevada produtividade, alta qualidade de produtos e preços 

competitivos. Uma agricultura que garantirá o sustento das 

próximas gerações, que contarão com um número muito 

maior de pessoas e, por consequência, uma grande demanda, 

difícil de ser atendida pela tradicional e quadrimilenar agri‑

cultura de clima temperado.

As instituições internacionais concordam que, até 2050, 

a população mundial tenderá a um relativo equilíbrio, após 

atingir cerca de 10 bilhões de pessoas. Reconhecem que, com 

a virada do crescimento econômico para as regiões mais 

populosas (Ásia, África e a própria América do Sul), a renda 
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familiar vai subir, provocando, em primeiro lugar, a necessidade de melhor 

alimentar essa imensa população. Constatam ainda que há cerca de um bilhão 

de pessoas com suprimento alimentar abaixo dos níveis exigidos. São essas 

instituições também que vaticinam que teremos praticamente de dobrar a 

nossa capacidade produtiva, e colocam o Brasil, com suas zonas tropicais e 

subtropicais, como responsável por oferecer o mínimo de 40% dessa demanda 

suplementar. Um infortúnio de quebrar a crescente escala de oferta de alimen‑

tos no Brasil poderá ser fatal ao futuro da humanidade.

Essas são as razões pelas quais temos de reconhecer e valorizar as 

profissões que irão nortear o cumprimento dessa expectativa que o mundo 

tem em relação à nova ciência aqui no Brasil, caracterizada como a primeira 

agricultura tropical competitiva.

Nesse contexto, sem dúvida, o Engenheiro‑Agrônomo se sobressai como 

fundamental no processo crescente de capacidade produtiva, buscando espe‑

cialmente novos conhecimentos e inovações científicas para manter o ritmo 

do nosso crescimento de forma sustentável, para que possamos transferi‑lo 

aos nossos sucessores muito mais preservado do que recebemos.

Meu pai e eu fomos profissionais formados num país tropical onde as 

tecnologias e as técnicas que tínhamos em nossos livros eram muito mais 

vinculadas à ciência da agricultura tropical mundial. Descobrimos, assim, 

que havia necessidade de conhecermos mais os trópicos onde vivíamos. 

Esse era o desafio da época.

As nossas universidades, na ânsia de novos conhecimentos, come‑

çaram a entender, em especial depois da década de 1960, que o desafio era 

sermos capazes de usar os recursos naturais dos nossos biomas tropicais. 

O aperfeiçoa mento do ensino, a formação de quadros de professores em insti‑

tuições de grande magnitude científica e a pós‑graduação buscada lá fora e 

introduzida em nossas universidades provocaram mudanças profundas no 

conceito do ensino agronômico, o primeiro a aproximar, no Brasil, a trilogia 

ensino, pesquisa e extensão.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi, decerto, 

uma demonstração da capacidade inovadora no campo das Ciências Agrá‑

rias. A Empresa Brasileira de Extensão Rural (Embrater) possibilitou a união 

do conhecimento de nossas instituições científicas e de programas bem 

elaborados, transferindo ao produtor brasileiro as inovações que o ajudariam 

a competir no mercado. Os programas inovadores no campo da comercia‑

lização e do abastecimento no Brasil, comandados, pela primeira vez, por 
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competentes Engenheiros‑Agrônomos, promoveram alterações significativas 

no custo e no preço final de nossos principais alimentos aos consumidores. 

Isso só foi possível porque os profissionais formados com novos conceitos 

compreenderam que o problema não era só produzir, mas também comercia‑

lizar bem os produtos, e que estes, a cada dia, deveriam ter melhor qualidade, 

preços competitivos e constância de oferta. Esse fato provocou a capacidade 

não apenas de gerar novos mercados aqui dentro, mas também de abrir os 

olhos do Brasil para os mercados internacionais.

Os resultados são muito claros e mostram o grande salto da agricul‑

tura brasileira. Só que o nosso desafio não para por aí: eu diria que estamos 

exatamente na confluência de uma mudança muito importante no quadro 

produtivo mundial. A agricultura temperada, nos seus quatro mil anos, 

praticamente esgotou seu espaço produtivo viável, e sua capacidade de 

crescer em produtividade pela ciência e pelas evoluções tecnológicas por si 

só, comprovadamente, não atende ao crescimento da demanda mundial de 

alimentos. É por isso que estamos sendo convocados a participar de forma 

tão proeminente desse processo.

Enganam‑se aqueles que imaginam estar o Brasil pronto para vencer 

essa batalha. Temos a obrigação de manter um esforço grandioso na manu‑

tenção de nossa capacidade competitiva por todos os fatores que a compõem, 

e a figura do profissional agropecuário terá a maior responsabilidade. Somos 

indiscutivelmente os detentores do conhecimento da agricultura tropical no 

mundo, mas temos de reconhecer que a velocidade da ciência, da tecnologia 

e das inovações é muito maior do que estimamos.

De todas as crises que estamos vivendo no País, a crise financeira é, sem 

dúvida, a que mais afeta o sistema produtivo brasileiro. Desculpas de que a 

falta de recursos será resolvida com a redução dos recursos destinados às 

nossas universidades, às nossas instituições de pesquisas e aos nossos instru‑

mentos de política agrícola constituem um dos maiores erros que podemos 

cometer. É exatamente agora, quando se vira a página da incapacidade de 

produzir em climas tropicais, que temos de abrir bem os olhos para dar conti‑

nuidade à busca incessante de novos conhecimentos, tecnologias e inovações 

que nos garantirão a manutenção no topo de atendimento do mercado consu‑

midor. Devemos fazer essa "proeza" e manejar os nossos recursos naturais, 

com absoluta segurança na sustentabilidade e manutenção do que possuí‑

mos em termos de natureza. Esse é o grande desafio às novas gerações de 

profissionais, que precisam enxergar claramente o papel que lhes cabe, e é 
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apenas com sua competência e capacidade que manteremos a nossa atual 

posição de liderança na produção mundial de alimentos. Creio que essa é a 

chave para abrir, não só ao nosso País, mas também ao mundo, as esperanças 

de que nossas gerações atuais e futuras se encontrem numa expectativa de 

justiça social e desenvolvimentos econômico, social e ambiental.

Se ainda somos um país subdesenvolvido, é por nossa incapacidade de 

evitar a dicotomia agricultura tecnificada e rica e agricultura extrativista que 

degrada nossos recursos naturais. Temos de redobrar os nossos esforços para 

reduzir esse terrível abismo, dando àqueles que são incapazes a educação, o 

conhecimento e a capacidade de também se situarem como produtores que 

sabem usar os recursos naturais de que dispõem e deles retirar os benefícios 

sem destruir o meio ambiente.

Esse talvez seja o maior desafio do jovem profissional da Agronomia, com 

o qual queremos dialogar neste livro. Veja que a nossa profissão, que já abriu 

tantas portas, está mais do que nunca precisando de dedicação, competência 

e capacidade de provocar mudanças de que tanto necessitamos, não só no 

campo agrícola,  principalmente para dar esperanças em todos os sentidos à 

população brasileira.

Confesso aos jovens Engenheiros‑Agrônomos que, como seu atual e 

futuro colega, escolhi certo a minha profissão. Se eu voltasse atrás, queria 

fazer tudo de novo.

Dr. Alysson Paolinelli

Engenheiro-Agrônomo

Ministro da Agricultura (1974-1979)

sumário
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Engenharia Agronômica: áreas de atuação 

e regulamentação profissional

O Brasil caracteriza‑se por forte vocação agrícola. 

Mesmo com a industrialização e o crescimento dos 

serviços, a agricultura continua sendo responsá‑

vel por grande parte do produto interno bruto (PIB) 

brasileiro e pela geração de empregos e de divisas 

com as exportações. Não é exagero afirmar que, 

em diversos momentos de crise, foi a agropecuá‑

ria que garantiu fôlego financeiro ao País. Tanto no 

Brasil quanto em outras partes do mundo, a popu‑

lação urbana é crescente e o número de pessoas 

que vivem no campo, cada vez menor. Essa inversão 

em relação a décadas passadas foi possível graças 

à mecanização de diversas etapas da produção e a 

um substancial aumento da produtividade agrí‑

cola, de modo que poucas pessoas no campo podem 

produzir alimentos para um grande contingente 

urbano. A atuação do Engenheiro‑Agrônomo foi, 

e continua sendo, essencial para o aumento dessa 

produtividade. Nas páginas seguintes, abordaremos, 

resumidamente, as áreas de atuação e a regulamen‑

tação profissional do Engenheiro‑Agrônomo.

1.1 Áreas de atuação
Concebida para atuar em diversas atividades relati‑

vas ao setor agropecuário, a Engenharia Agronômica 

Claudio Horst Bruckner
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A partir da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, a qual regulamenta o 

exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urba‑

nismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 

do Distrito Federal (CAUs), a Arquitetura deixa de integrar o sistema Confea‑Crea 

(Brasil, 2010). O Confea passa a denominar‑se Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia e o Crea, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Mais atual, a Resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, consolida as 

áreas de atuação, as atribuições e as atividades profissionais relacionadas nas 

citadas Leis, nos Decretos‑Leis e nos Decretos que regulamentam as profissões 

de nível superior abrangidas pelo Sistema Confea‑Crea (Confea, 2013). Segundo 

a Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, é possível a extensão de atribuições 

profissionais em função de cursos regulares frequentados, inclusive em nível 

de pós‑graduação (Confea, 2016).

Para mais detalhes sobre a legislação profissional, consulte <http://www.

confea.org.br>.

Quadro 1.1 Atividades designadas para exercício profissional das modalidades de   

Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Atividade Descrição

01 Supervisão, coordenação e orientação técnica

02 Estudo, planejamento, projeto e especificação

03 Estudo de viabilidade técnico-econômica

04 Assistência, assessoria e consultoria

05 Direção de obra e serviço técnico

06 Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico

07 Desempenho de cargo e função técnica

08 Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão

09 Elaboração de orçamento

10 Padronização, mensuração e controle de qualidade

11 Execução de obra e serviço técnico

12 Fiscalização de obra e serviço técnico

13 Produção técnica e especializada

14 Condução de trabalho técnico

15 Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção

16 Execução de instalação, montagem e reparo

17 Operação e manutenção de equipamento e instalação

18 Execução de desenho técnico

Fonte: adaptado de Crea-MG (1990).
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Agronegócio no Brasil

O termo agronegócio é muitas vezes associado, 

equivocadamente, à exploração agrícola em áreas 

extensas de monocultura, com viés puramente 

exportador, em contraposição à agricultura de 

base familiar, com predominância da diversidade 

produtiva para a subsistência. Essa visão dualista, 

que procura dividir o que na verdade é um único 

segmento, rico por sua pluralidade, muito mais 

atende a propósitos ideológicos do que verdadeira‑

mente representa o setor agropecuário brasileiro.

O agronegócio nada mais é que o somatório da 

cadeia de valor de toda a produção agropecuária, 

incluindo a indústria de insumos (antes da porteira), 

a produção propriamente dita (dentro da porteira) e o 

processamento agroindustrial (depois da porteira), bem 

como o transporte, a distribuição, a comercialização e os 

serviços das diversas fases do processo. Nesse sentido, 

a produção agrícola e a pecuária se somam, assim como 

toda a atividade desenvolvida em extensas ou pequenas 

propriedades. Em resumo, a agricultura familiar é parte 

indissociável do agronegócio.

Entretanto, isso não significa que as políticas públi‑

cas devam ser exatamente iguais. Pelo contrário, é 

justamente pelo entendimento das particularidades de 

cada segmento do agronegócio que se tem uma visão 

João Cruz Reis Filho, Francimar Natália Silva Cruz Reis, 

Rusthon Magno Cortez dos Santos

Agronomia.indb   27 05/05/2022   10:53:32



três
Cultivo de grandes culturas

As espécies agrícolas que podem ser cultivadas em 

grandes áreas são chamadas de grandes culturas. 

Muitas delas também podem ser plantadas em áreas 

pequenas, e a tecnologia de produção, as cultivares 

utilizadas e o tipo de agricultor envolvido nesse 

processo variam muito em ambas as situações. 

O  papel do Engenheiro‑Agrônomo nessas culturas 

é o de orientar agricultores para que consigam alta 

produtividade de forma sustentável, tanto em gran‑

des quanto em pequenas áreas.

É de grande importância a atividade profissional do 

Engenheiro‑Agrônomo na produção das grandes cultu‑

ras. A viabilidade desses cultivos depende do ajuste 

fino dos insumos a serem utilizados, das máquinas e 

suas regulagens mais apropriadas para cada ambiente 

agrícola, das épocas certas para o manejo de plantas 

daninhas, pragas e doenças e, enfim, de ações de caráter 

preventivo que minimizem o uso de produtos que podem 

afetar negativamente o ambiente e a saúde de trabalha‑

dores rurais e consumidores.

O cultivo das grandes culturas requer plantas 

saudáveis. Além disso, o tipo de agricultor envolvido 

(agricultor familiar ou grande produtor) também é levado 

em consideração ao se determinarem as tecnologias 

mais adequadas a se adotar. O Engenheiro‑Agrônomo, de 

Fábio Cunha Coelho, Sílvio de Jesus Freitas
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3.4 Cultura do café
O famoso cafezinho de todos os dias se transformou em uma das bebidas 

mais consumidas e apreciadas no mundo. Cresce cada vez mais o número 

de cafeterias especializadas em preparos de cafés especiais. Além disso, é 

uma das poucas culturas que têm um dia comemorativo: 14 de abril é o Dia 

Internacional do Café e 24 de maio, no Brasil, o Dia Nacional do Café, o que 

comprova toda a sua importância e apreciação mundial.

No passado, o café era considerado um produto que causava vício e provo‑

cava algumas doenças nos consumidores. Tal alegação não mais se sustenta: 

o café contém, além da cafeína, diversas substâncias importantes para o orga‑

nismo, como minerais, niacina, antioxidantes, ácidos clorogênicos e quinídeos. 

Inclusive, estudos recentes apontam que o consumo moderado de três a quatro 

xícaras de café por dia pode prevenir algumas doenças, como Parkinson e 

Alzheimer, câncer de colo do útero, asma e diabetes, além de proporcionar 

melhorias na atenção, na memória e no aprendizado escolar.

O café é um dos produtos primários mais valiosos no comércio internacio‑

nal e representa uma das atividades agrícolas mais importantes para o Brasil. 

Atualmente, o país é o maior produtor de café do mundo, seguido por Vietnã, 

Colômbia e Indonésia. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, 

2018) mostram que, em 2017, a produção brasileira foi de mais de 45 milhões de 

sacas, 12,5% a menos que em 2016.

O café brasileiro também lidera as exportações, com aproximadamente 

25 milhões de sacas exportadas em 2016/2017, ficando à frente do Vietnã, que 

exportou cerca de 20 milhões de sacas nesse período. Estima‑se que a cadeia 

produtiva do café, que compreende os insumos, a produção, a indústria/trans‑

formação e o comércio, é responsável pela geração de mais de oito milhões de 

empregos diretos e indiretos no País.

O cafeeiro pertence à família Rubiaceae e ao gênero Coffea. As espécies 

compreendidas nesse gênero podem ser agrupadas em quatro grupos: Eucoffea, 

Mascarocoffea, Argocoffea e Paracoffea. O grupo Eucoffea é de maior importân‑

cia econômica, pois engloba as espécies Coffea arabica (café arábica) e Coffea 

canéfora (café conilon), as tradicionalmente cultivadas e consumidas em todo 

o mundo.

O cultivo do café arábica corresponde a 81% da área plantada no Brasil, sendo 

responsável por 80% da produção total de café do País. Em geral, seus frutos têm 

a capacidade de originar bebidas de melhor qualidade com acentuada doçura, 
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Cultivo de olerícolas

A olericultura é o ramo da horticultura que trata 

do cultivo de plantas de ciclo curto e exigentes 

em tratos culturais, como as hortaliças folhosas, 

as raízes, os bulbos, os tubérculos, os frutos etc. 

O Brasil destaca‑se na produção de hortaliças, 

principalmente tomate, batata, melancia, cebola, 

cenoura, batata‑doce, melão e alho (Fig. 4.1), que 

desempenham importante papel social, alimentar 

e econômico em nosso País. É um ramo promis‑

sor da agricultura que trará, nos próximos anos, 

mais oportunidades de emprego e renda para o 

Engenheiro‑Agrônomo.

Grande parte da exploração olerícola é realizada por 

pequenos agricultores, em geral em áreas inferiores a 

10 ha. Trata‑se de uma atividade geradora de oportunida‑

des no meio rural para o produtor (empresário agrícola) e 

para os colaboradores envolvidos no processo produtivo. 

Comumente, são gerados de três a seis empregos diretos 

e, possivelmente, igual número de empregos indire‑

tos por hectare de área cultivada. Em alguns cultivos, 

como os de alho e tomate, esse número pode ultrapassar 

10 empregos por hectare cultivado.

Além da geração de empregos, o custo de produção e 

a receita do cultivo tornam a atividade olerícola de grande 

relevância econômica. O custo de produção comumente 

Leonardo Angelo de Aquino, Marcelo Rodrigues dos Reis, 

Alian Cássio Pereira Cavalcante
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Comercialmente, as hortaliças podem ser classificadas em folhosas, flores 

ou inflorescência, frutos, raízes, bulbos, tubérculos e condimentares. No grupo 

das folhosas, as principais são a alface, as couves e o repolho. Couve‑flor e 

brócolis são exemplos de inflorescência, e o tomate, o pimentão, a berinjela, as 

pimentas, o melão e a melancia são exemplos de hortaliças‑fruto. No grupo das 

raízes, destacam‑se a cenoura, a beterraba e o rabanete. O alho e a cebola são 

hortaliças‑bulbo, as quais consistem em folhas modificadas em que há acúmulo 

de reserva. A principal hortaliça‑tubérculo é a batata, que é um caule modificado 

com função de acúmulo de amido. Já no grupo das hortaliças condimentares, 

citam‑se a cebola‑de‑cheiro, a salsa, o coentro e o alho‑poró, condimentos utili‑

zados com frequência na culinária brasileira.

O consumidor de hortaliças está cada vez mais exigente em qualidade e 

em segurança alimentar, buscando sempre as novidades, como as hortali‑

ças coloridas e de formatos fora dos usuais. Assim, ganha destaque o cultivo 

de alface‑americana, pimentões coloridos (Fig. 4.2A), melancia sem semen‑

tes (Fig. 4.2B), melões com aroma, cor e sabor distintos (Fig. 4.2C) e couve‑flor 

alaranjada e verde, ricas em betacaroteno.

Fig. 4.2 Cultivo de (A) pimentões coloridos,  

(B) melancia sem sementes e (C) melões com  

aroma, cor e sabor distintos

Fonte: (A) Aldipower (Wikimedia Commons,   

CC BY-SA 3.0, https://w.wiki/4MPg);   

(B,C) Leonardo Angelo de Aquino.
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Cultivo de fruteiras

Neste capítulo, a fruticultura é apresentada como 

uma interessante e rentável atividade profissio‑

nal, ressaltando‑se a importância profissional do 

Engenheiro‑Agrônomo na sua produção. Nessa 

abordagem panorâmica, apresentamos o poten‑

cial da fruticultura para a atuação profissional do 

Engenheiro‑Agrônomo. Aspectos científicos e reco‑

mendações técnicas para o cultivo das espécies 

frutícolas podem ser encontrados em variada lite‑

ratura técnica disponível, como Guimarães (2013), 

Siqueira e Salomão (2015), Santos e Borém (2019), 

Motoike e Borém (2018), Siqueira, Salomão e Borém 

(2019) e Santos, Bruckner e Borém (2021)

5.1 Características da fruticultura 
brasileira
A fruticultura brasileira representa um segmento 

do agronegócio que produz cerca de 40 milhões de 

toneladas anuais e ocupa uma área de dois milhões 

de hectares. Está em terceiro lugar no mundo em 

volume de produção, mas na 23a posição em exporta‑

ções de frutas frescas. O setor exporta grande volume 

de produtos industrializados, como o suco de laranja, 

e pode aumentar em outros produtos. O consumo 

per capita nacional de frutas encontra‑se em torno 

Luiz Carlos Donadio, Carlos Eduardo Magalhães dos Santos
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fruticultura, devido ao grande número de pragas e moléstias que afetam a 

maioria das frutíferas cultivadas.

Além do controle convencional, o técnico deve conhecer o manejo integrado, 

que objetiva o menor uso de agroquímicos e de forma sustentável, preservando 

o meio ambiente. É uma área específi ca de formação de técnicos especialistas, 

mas todos devem estar familiarizados com ela.

5.3.5 Nutrição e manejo do solo
O conhecimento das necessidades nutricionais de cada cultura, bem como 

dos meios de atendê‑las, é essencial ao técnico atuante na fruticultura, 

pois os pomares comerciais são implantados visando à alta produtividade, 

com exigências específi cas. O levantamento das necessidades da cultura 

por análises foliares e de solo deve ser periódico, assim como a sua inter‑

pretação para um adequado atendimento via adubações no solo, foliar ou 

na irrigação, que são técnicas frequentemente utilizadas na fruticultura. 

O manejo do solo para sua conservação é importante na condução do pomar.

5.3.6 Colheita e pós-colheita
Para a colheita de cada fruta há técnicas específi cas (Fig. 5.4), embora os 

princípios gerais sejam importantes para a conservação de todas até chega‑

rem ao mercado, muitas vezes fora do País. O uso de embalagens adequadas 

no campo, no transporte até a packing house e no manuseio até o envio da 

Fig. 5.3 Podas da videira

Fonte: Luiz Carlos Donadio.
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Cultivo de plantas ornamentais 

e paisagismo

O curso de graduação em Agronomia ou Engenha‑

ria Agronômica permite ao profissional atuar em 

múltiplas áreas. Entre elas, tem‑se a horticultura, 

em que estão inseridas as subáreas de fruticultura, 

olericultura, plantas medicinais e floricultura.

A floricultura em específico compreende o cultivo 

de plantas ornamentais que podem ser destinadas à 

comercialização, na forma de vasos, buquês, arranjos, 

plantas envasadas e mudas para arborização, e ao uso 

em jardins. A composição das plantas ornamentais nos 

jardins, os estilos diferentes, a evolução e a elaboração 

e caracterização de áreas verdes fazem parte das ações 

desenvolvidas no paisagismo (Paiva, 2008). Dessa forma, 

na área de floricultura são várias as possibilidades 

de atuação profissional: produção de mudas, cultivo e 

produção de flores, vasos e plantas, transporte e comer‑

cialização, ornamentação e decoração de ambientes e 

formação e manutenção de jardins.

Essa atividade está apresentando ótimo cresci‑

mento no Brasil e vem superando entraves econômicos 

do País. Alguns fatores têm contribuído para a amplia‑

ção  do consumo, como a otimização de custos, a 

criação de  novos pontos de venda, como supermerca‑

dos e farmácias, e a introdução de variedades, além das 

mudanças nos hábitos de vida.

Patrícia Duarte de Oliveira Paiva, Michele Valquíria dos Reis,

Diogo Pedrosa Corrêa da Silva
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Cultivo de plantas medicinais, 

aromáticas e condimentares

Neste capítulo, são apresentadas informações sobre 

uma área importante da Agronomia, relativa a um 

grupo de plantas que têm participação muito grande 

no dia a dia das pessoas. Trata‑se de um conjunto 

que, na área agrícola, chamamos de “plantas medi‑

cinais, aromáticas e condimentares”. Essas plantas 

apresentam em comum a produção de substâncias 

químicas, em geral do metabolismo secundário, 

que podem ser utilizadas para curar ou amenizar 

alguma dor ou enfermidade, dar cheiro ou perfume 

a vários produtos e modificar ou acentuar dado 

sabor ou característica sensorial de determinado 

alimento. São empregadas também em segmentos 

bastante expressivos, como perfumaria, cosméti‑

cos, inseticidas naturais, conservação de alimentos, 

higiene pessoal e limpeza.

7.1 Espécies medicinais
Esse grupo de plantas, dentro da Agronomia, 

insere‑se na horticultura, ramo da fitotecnia que 

envolve também hortaliças, frutas, plantas orna‑

mentais e cogumelos comestíveis. Algumas plantas 

podem estar em mais de uma subárea ao mesmo 

tempo. Por exemplo, o alho pode ser categorizado 

como uma planta medicinal, uma hortaliça e um 

Lin Chau Ming, Filipe Pereira Giardini Bonfim
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capim‑cidreira ou na citronela, mas os compostos fenólicos também estão 

envolvidos nesse sentido – afinal, quem nunca sentiu o aroma da canela ou 

de um guaco? Seu uso é bastante diversificado, desde na indústria química 

farmacêutica, para a produção de perfumes e cosméticos, até na indústria 

de alimentos e de produtos domissanitários. Entre os diversos livros sobre 

o assunto, sugerimos o de Hay e Waterman (1993).

7.3 Plantas condimentares
As plantas condimentares, tradicionalmente utilizadas em pratos típicos, 

são muito procuradas para alterar ou acentuar os sabores dos alimentos. 

Pode‑se responsabilizá‑las pelo descobrimento do Brasil, quando foram 

chamadas de “especiarias”. A guerra pelo controle das rotas de comércio 

com a Índia Oriental levou os países da Europa a organizar expedições à 

procura de novos caminhos, tendo Cabral chegado aqui com esse objetivo.

Fato curioso sobre o cultivo dessas plantas é que inúmeros produtores o 

realizam como cultura secundária. Eles mantêm os cultivos agrícolas principais, 

como milho, feijão, soja e frutíferas, e os de espécies medicinais, aromáticas e 

condimentares são cultivados como fonte de renda complementar.

Há diferentes opções de mercado, nichos que podem ser aproveitados pelo 

agricultor. Um exemplo é a procura por essas plantas em feiras, supermercados, 

empórios e quitandas, em determinada época do ano (inverno), maior do que a 

da campeã de consumo e venda, a “alface” (Fig. 7.5). Informações técnicas agro‑

nômicas mais atuais podem ser encontradas no livro de Bonfim et al. (2017).

Fig. 7.5 Grande variedade de plantas condimentares

Fonte: Lin Chau Ming, 2018.
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Silvicultura: espécies nativas e exóticas

A silvicultura é a arte do cultivo de espécies flores‑

tais com o objetivo de atender às mais diversas 

necessidades do homem, seja para a construção de 

casas, na produção de madeira para móveis, lenha, 

celulose e moirões, seja como produtos florestais 

não madeireiros (frutas, sementes, cascas e folhas). 

É considerada umas das mais importantes áreas de 

atuação do Engenheiro‑Agrônomo.

A palavra silvicultura tem origem no latim e é 

formada pela união de silva e cultura, que significam, 

respectivamente, floresta e cultivo. De modo geral, o 

termo refere‑se ao cultivo de árvores e florestas e possui 

diversas definições. Atualmente, a silvicultura é definida 

como negócio, ciência e arte de cultivar árvores por meio 

do manejo racional e sustentável, de modo a mitigar os 

impactos ambientais negativos do cultivo e promover o 

desenvolvimento econômico e social. Trata‑se de ativi‑

dade econômica ainda em expansão, com demandas 

crescentes que geram divisas, promovem a sustenta‑

bilidade, aumentam a qualidade de vida da sociedade e 

induzem o desenvolvimento dos países para a geração de 

emprego e renda e o equilíbrio ambiental pela utilização 

de recursos sustentáveis.

A silvicultura propõe intervenções em florestas 

nativas ou plantadas (povoamentos inequiâneos ou 

Gleidson Guilherme Caldas Mendes, Glêison Augusto dos Santos,

Caio Varonill de Almada Oliveira, Alex Ferreira de Freitas
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aproveitamento de 100% das florestas, possibilitando novos usos, como o etanol 

de segunda geração, uma nova geração de bioplásticos, nanofibras, entre outros. 

Dessa forma, as árvores são também provedoras de matéria‑prima para outros 

segmentos produtivos, como as indústrias automobilísticas, farmacêuticas, 

químicas, de cosméticos, aeronáuticas, têxteis e alimentícias.

8.1 Produção de mudas florestais
Os empreendimentos voltados para a produção de mudas florestais, os 

viveiros, podem ser considerados o alicerce da economia florestal do Brasil 

e do mundo, uma vez que seu produto final (a muda) é o principal insumo 

de toda a cadeia produtiva (Fig. 8.1).

Os viveiros contribuíram, e contribuem, de forma direta para que hoje o 

Brasil tenha mais de 9,2 bilhões de árvores em desenvolvimento, com foco na 

produção de produtos madeireiros e não madeireiros, proporcionando renda, 

empregos e melhoria da qualidade de vida em perímetros urbanos e rurais. 

Essa quantidade se refere apenas às cinco espécies florestais mais relevantes 

economicamente, as quais foram responsáveis por 12% das exportações do 

agronegócio em 2017, movimentando mais de US$ 11,5 bilhões.

Entre as cinco espécies mais plantadas no Brasil estão Eucalyptus spp., 

com 5,63 milhões de hectares, Pinus spp., com 1,58 milhão de hectares, Hevea 

brasiliensis, com 0,23 milhão de hectares, Acacia mearnsii, com 0,16 milhão de 

hectares, e Schizolobium amazonicum (o paricá), com 0,09 milhão de hectares, o 

que representa 7,69 milhões de hectares cultivados. Utilizando o espaçamento 

médio de plantio de cada cultura, é possível estimar a quantidade de árvores 

em desenvolvimento no Brasil. Esses dados demonstram a relevância espacial 

Fig. 8.1 Viveiro de mudas florestais exóticas e nativas

Fonte: Gleidson Guilherme Caldas Mendes, 2017.
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Agricultura orgânica e agroecologia

As tecnologias agrícolas mais usuais atualmente 

são aquelas embasadas no preparo do solo; na utili‑

zação de adubos minerais e defensivos agrícolas 

para o controle de pragas, doenças e plantas dani‑

nhas; e no emprego de cultivares de alta resposta 

a fertilizantes e defensivos agrícolas. Em geral, 

esse modelo é denominado agricultura conven‑

cional, porém tal termo não é apropriado. Talvez 

outras designações, como agricultura reducionista 

(em contraposição ao uso de práticas de convivên‑

cia), intensiva (de recursos externos), produtivista 

(com foco na maximização da produção) ou de base 

agroquímica, seriam mais adequadas. Entretanto, 

por falta de um termo cunhado para essa agricul‑

tura hegemônica moderna, utiliza‑se a designação 

“convencional”, por ser usual.

Em termos globais, é inegável que a agricultura 

convencional proporciona aumentos significativos de 

produtividade, com o objetivo de maximizar a produ‑

ção, mas deixa em segundo plano a dinâmica ecológica 

dos agroecossistemas, base fundamental para a susten‑

tabilidade agrícola de longo prazo (Gliessman, 2000; 

Altieri, 2002).

O tema agroecologia suscita a comparação com o 

modelo convencional, o que ocorre de forma  natural. 

Jacimar Luis de Souza, João Batista Silva Araújo
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9.4.9 Manejo e controle alternativo de pragas e patógenos
O manejo ecológico de pragas e patógenos na agricultura orgânica inicia‑se 

com o emprego de medidas de prevenção, que começam no planejamento e 

diversificação do sistema. Além disso, usam‑se medidas culturais preventi‑

vas apropriadas a cada cultura ou criação, bem como técnicas e práticas de 

controle biológico, caldas, extratos de plantas, óleos vegetais, entre outros, 

conforme mostrado na Fig. 9.3 (Souza; Resende, 2014).

9.4.10 Manejo de colheita e pós-colheita
No manejo dos produtos orgânicos na fase de colheita, devem‑se adotar 

medidas preventivas, como a colheita no ponto correto de maturação e 

o uso de implementos isentos de patógenos. No pós‑colheita, devem ser 

seguidos procedimentos de higiene e técnicas de controle de contaminação 

com produtos autorizados pela legislação para produtos orgânicos certi‑

ficados. No processo de lavagem e limpeza dos produtos, deve‑se utilizar 

água de boa qualidade. No setor de pós‑colheita, mesas e bancadas devem 

ser limpas e higienizadas, para evitar contaminações. No processamento, 

também não se empregam aditivos, conservantes ou outros métodos que 

possam prejudicar a saúde humana.

Fig. 9.2 Policultivo de (A) hortaliças, (B) 

consórcio de café, coco e abacaxi e (C) cultivo  

de café, pupunha, árvores e SAF

Fonte: Souza (2015).
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O papel da engenharia na agricultura

O cientista faz experimentos que geram conhe‑

cimento, enquanto o Engenheiro‑Agrônomo é o 

profissional que utiliza o conhecimento científico e 

a criatividade para resolver problemas técnicos em 

benefício dos seres vivos, em particular dos humanos. 

O objetivo deste capítulo é apresentar as habi‑

lidades da engenharia na produção agropecuária: 

armazenamento e processamento de produtos agrícolas, 

construções rurais e ambiência, mecanização agrícola, 

irrigação e drenagem, meteorologia agrícola e agricul‑

tura de precisão.

10.1 Armazenamento e processamento de  
 produtos agrícolas
Os produtos agrícolas caracterizam‑se por ser pere‑

cíveis e apresentar, de modo geral, sazonalidade. 

Por isso, há necessidade de os produtos serem arma‑

zenados para atender à demanda no período de 

entressafras ou para a formação de preços. Devido 

à sua perecibilidade, os produtos agrícolas devem 

ser processados e armazenados de forma adequada 

após a colheita.

O processamento pós‑colheita pode ser realizado 

na própria fazenda produtora ou em empresas especia‑

lizadas. Há diversos tipos e etapas no processamento 

Francisco de Assis de Carvalho Pinto, Flora Maria de Melo Villar, 

Demetrius David da Silva, Paulo José Hamakawa
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a aplicação de defensivos agrícolas, uma das maneiras de realizar o controle 

químico de organismos invasores que prejudicam o crescimento e desenvol‑

vimento da cultura. Para aplicar esses produtos, o primeiro passo é calcular a 

dosagem. A dose é a quantidade de produto químico a ser aplicada por unidade 

de área. Cabe ao Engenheiro‑Agrônomo determinar a dose correta do produto, 

pois em excesso implicará custo mais elevado para o produtor e danos ao 

meio ambiente e, se a dose for abaixo da recomendada, poderá comprometer o 

controle do problema.

Cada etapa da produção agrícola tem um tempo predeterminado para sua 

execução e, como já visto, o Engenheiro‑Agrônomo seleciona as máquinas e os 

implementos de acordo com esse tempo e com a dimensão da área. Imagine 

que uma propriedade possua dois tratores e, no momento de iniciar o plantio, 

um deles quebra por falta de manutenção. Todo o planejamento, que contava 

com dois tratores, é perdido nesse momento. A manutenção e a regulagem das 

máquinas são também de responsabilidade do Engenheiro‑Agrônomo. Se o 

cuidado com as máquinas for negligenciado, ele pode levar ao atraso de etapas 

posteriores e implicar diminuição da produtividade ou, até mesmo, perda total 

da produção.

Esses são alguns exemplos da atuação profissional do Engenheiro‑Agrônomo 

na área de mecanização agrícola. Esse profissional é responsável pelo gerencia‑

mento da propriedade, visto que várias atividades são de sua responsabilidade: 

o controle da frota de máquinas, a seleção das máquinas, a regulagem e manu‑

tenção das máquinas e a decisão quanto ao momento de semear, de fornecer 

nutrientes e água, de eliminar organismos invasores e de colher.

10.4 Irrigação e drenagem
O Brasil se encontra em uma situação privilegiada, pois dispõe de 13,8% da 

água doce do planeta, uma disponibilidade hídrica per capita superior à da 

maior parte dos outros países. Segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU), a distribuição dessa água não é uniforme em todo o território nacio‑

nal. A região hidrográfica amazônica, habitada por apenas 5% da população 

do País e com valores reduzidos de demandas consuntivas, é responsável 

por 80% da disponibilidade hídrica (ANA, 2015). Consequentemente, apenas 

20% dos recursos hídricos brasileiros estão disponíveis nas demais regiões, 

com mais de 90% da população, em que há maior demanda pelo uso da 

água. Nesse contexto, torna‑se necessária a utilização dos recursos hídri‑

cos disponíveis no País de forma responsável e eficiente.
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Tipos de agricultura

A arte de cultivar vegetais e criar animais surgiu 

quando o homem deixou de ser nômade e foi 

aprimorada por volta dos anos 3.000 a.C., quando 

começou a ser praticada em escala maior, influen‑

ciando até o desenho urbano. Por volta do ano 

2.000  a.C., os sumerianos já sulcavam o solo com 

arados de madeira e abriam canais por onde a água 

escoava até as áreas de interesse, iniciando, assim, 

a irrigação (Baiardi, 2013).

Durante o período clássico, a agricultura foi desen‑

volvida como arte em harmonia com a natureza. Durante 

o período medieval, com o pensamento agronômico bem 

mais desenvolvido, o foco foi a produção associada à 

preservação da biodiversidade e da fertilidade do solo.

O campo das Ciências Agrárias e as formas de culti‑

var a terra sofreram intensas alterações com a revolução 

científica dos séculos XVII e XVIII. Como a população 

urbana aumentou expressivamente, o produtor rural 

passou a produzir para ele e para mais nove pessoas.

Independentemente do tipo de agricultura a ser 

praticada, a finalidade é a produção de alimentos para 

consumo humano ou animal e matéria‑prima para a 

indústria. Além da forma convencional, podem‑se citar 

outras, como a agricultura transgênica, a agricultura 

familiar, a agricultura hidropônica, o cultivo protegido, 

Caetano Marciano de Souza, Maria José do Amaral e Paiva, Célia das Eiras L. Dgedge Melo, 

António da Piedade Melo, Sérgio Bernardes Sá Teles, Maria Carolina Gomes Paiva
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melhores preços; a redução do consumo de água, já que o sistema fechado dimi‑

nui a evapotranspiração; e a possibilidade de produzir e comercializar produtos 

diferenciados, como miniprodutos/baby. 

A grande limitação para as culturas tanto no campo quanto no ambiente 

protegido é a luminosidade, uma vez que influencia diretamente no crescimento 

e desenvolvimento da planta. No entanto, a luminosidade em ambiente prote‑

gido pode ser controlada de acordo com o tipo de material que irá cobrir a casa 

de vegetação.

O cultivo protegido ainda viabiliza a realização da agricultura orgânica, 

uma vez que esta é contrária à utilização de agroquímicos, o que seria inviável 

se o cultivo fosse feito em épocas inapropriadas.

Esse sistema também apresenta suas desvantagens, como alto investimento 

inicial; dificuldade de realizar a rotação de áreas para amenizar problemas com 

doenças de solo, por conta da estrutura; ausência de organização e planeja‑

mento por parte dos produtores e do governo para fomentar uma política ampla, 

nacional, de apoio ao cultivo protegido; falta de informação/assistência técnica 

para o produtor implantar e desenvolver o sistema; poluição do meio ambiente 

pelo plástico (possui durabilidade média de três anos e, após o uso, precisa ser 

devidamente descartado); e falta de recomendação técnica oficial sobre o uso de 

defensivos e fertilizantes específicos para o sistema.

11.6 Agricultura orgânica e agroecologia
O sistema de produção orgânico baseia‑se na preservação do ecossistema. 

Tem como primícias o cultivo com manejo e conservação de solo e água, 

compostagem, adubação orgânica, adubação verde, fixação biológica de 

nitrogênio, rotação de culturas, uso de pós de rochas, manutenção do solo 

coberto, aporte constante de matéria orgânica no solo, condições ideais 

para aumento da microbiota do solo e promoção e preservação da biodiver‑

sidade. Outras práticas inerentes a esse sistema são o controle biológico e 

integrado de insetos, pragas e doenças e a aplicação de condições trabalhis‑

tas, econômicas e sociais justas. Além disso, não permite o uso de adubos 

químicos formulados altamente solúveis, pesticidas ou outros compostos 

sintéticos como reguladores de crescimento e aditivos alimentares aos 

animais. Também não permite o uso de OGMs e de radiação ionizante.

A agricultura orgânica teve seu ponto inicial com o inglês Sir Albert Howard, 

que, entre 1925 e 1930, dirigiu em Indore, na Índia, uma instituição que realizou 

vários estudos com compostagens e adubação orgânica, enfatizando a impor‑
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A produção de alimentos e os 

recursos naturais

Ao longo dos milhares de anos em que o homem 

produz seu próprio alimento, a agricultura passou de 

um evento raro na paisagem para ocupar mais de um 

terço das terras do planeta. As inúmeras decisões 

tomadas pelos agricultores, como escolha  de espé‑

cies, uso de irrigação, cultivo de solo etc., afetam todos 

que respiram, bebem ou comem os alimentos produ‑

zidos (Pimm, 2005). Além disso, a própria agricultura 

é dependente dessas decisões, pois o alimento de 

nosso futuro depende da conservação dos recursos 

naturais necessários para sua produção. Conscien‑

temente ou não, todo Engenheiro‑Agrônomo é um 

gestor de recursos naturais.

O objetivo deste capítulo é fazer com que mais profis‑

sionais compreendam sua importância no bem‑estar da 

humanidade e escolham trabalhar para prover segu‑

rança alimentar para os atuais 7,9 bilhões de pessoas e 

também para os 83 milhões adicionais a cada ano.

12.1 Histórico mundial
O aumento da densidade demográfica e, consequen‑

temente, das exigências pessoais está esgotando 

os recursos naturais e os fluxos que garantem a 

produção de alimentos, sobrevindo a fome e a desa‑

gregação de civilizações inteiras. Essa preocupação 

Efraim Rodrigues
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Defesa fitossanitária

O Brasil é o principal fornecedor de alimentos, fibras 

e energia – os chamados 4Fs ( food, fuel, fiber e forests). 

Além disso, foi o país que mais cresceu no quesito 

produtividade florestal e triplicou o índice de produ‑

tividade nas últimas três décadas. A expectativa é 

de que a procura anual por madeira triplique para 

mais de 10 bilhões de m3. O País também aumen‑

tou em mais de 40% a produção de milho e soja nos 

últimos anos, com acréscimo de somente 5% na área 

cultivada. A produção de grãos cresceu oito vezes 

mais do que a área utilizada. Ademais, o Brasil tem 

grande disponibilidade de terras e recursos natu‑

rais e é o único país que possui cerca de 90 milhões 

de hectares de área agricultável ainda disponível. 

A região dos Cerrados apta à produção de alimentos 

corresponde a 1,8 milhão de km2, ou seja, 20% da 

superfície do País.

A agricultura terá grandes desafios a enfrentar 

nos próximos anos, pois a demanda por alimentos vai 

exigir aumento de mais de 20% na produção mundial 

na próxima década. De acordo com a estimativa da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura (FAO), o mundo deverá produzir mais 

do que o dobro de alimentos para suprir as necessida‑

des da população em 2050. E a produção de víveres na 

Laércio Zambolim
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Diversas plantas daninhas têm sido citadas como resistentes aos herbicidas 

(Quadro 13.2). Já foram relatados mais de 45 casos de resistência dessas pragas a 

esses produtos no Brasil, com destaque para as espécies resistentes ao glifosato, 

como a própria buva, o azevém, o capim‑amargoso, o caruru‑palmeri, o chloris 

e o capim‑pé‑de‑galinha.

Uma espécie de praga que não causa prejuízos em seu local de origem 

pode se tornar praga em locais onde é introduzida. Por exemplo, o ácaro‑hindu 

Schizotetranychus hindustanicus Hirst, 1924 (Acari: Tetranychidae), não causa 

perdas na Índia, mas no norte do Brasil e em outros países da América do 

Sul tem sido identificado como praga de grande importância econômica na 

cultura dos citros (Fantine, 2011; Fantine; Sugayama; Vilela, 2015). O grande 

impacto econômico causado pela praga pode até inviabilizar a exportação da 

fruta (Morais; Amaro, 2013). 

Entretanto, mesmo que uma espécie seja bem‑sucedida em sua introdução, 

ela passa por uma fase de latência, que é o período de adaptação ao novo ambiente. 

Quadro 13.2 Espécies de plantas daninhas resistentes a herbicidas registrados no Comitê  

de Ação de Resistência a Herbicidas (HRAC), de ocorrência no Brasil

Espécie Mecanismo de ação

Picão-preto (Bidens pilosa) Inibidores ALS1

Picão-preto (Bidens subalternans) Inibidores ALS

Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) Inibidores ACCase2

Amendoim-bravo (Euphorbia heterophylla) Inibidores ALS

Sagitária (Sagittaria motevidensis) Inibidores ALS

Capim-arroz (Echinochloa crus-galli) Auxinas sintéticas

Capim-arroz (Echinochloa crus-pavonis) Auxinas sintéticas

Cominho (Fimbristylis miliacea) Inibidores ALS

Junquinho (Cyperus disfformis) Inibidores ALS

Capim-colchão (Digitaria ciliares) Inibidores ACCase

Azevém (Lolium multiflorum) Inibidores EPSPs3

Buva (Conyza sumatrensis) Inibidores EPSPs3 – Glifosato

Caruru-palmeri (Amaranthus palmeri) Inibidores – EPSPs3

Capim-amargoso (Digitaria insularis) Inibidores – EPSPs3

1 ALS: acetolactato sintase. 
2 ACCase: ariloxifenoxipropionato.
3 EPSPs: 5-enolpiruvilshikinato-3-fosfato sintase.

Fonte: Silva (2018).
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Propagação de plantas

A propagação de plantas é tão antiga quanto a agricul‑

tura. O cultivo de plantas começou quando as tribos 

humanas abandonaram a vida nômade, de caçadores 

e coletores, para viver e se fixar em comunidades. 

A necessidade de estocar alimentos, a imprevisibili‑

dade do clima, o aumento da população e as mudanças 

nas dietas alimentares foram alguns dos fatores que 

forçaram essas mudanças. Isso ocorreu por volta de 

8.000 anos a.C. no Oriente Médio e marcou o início da 

civilização moderna. O homem, então, passou a utili‑

zar sementes para cultivar plantas próximo de suas 

residências, dando origem à agricultura.

Desde aqueles tempos, a propagação de plantas e a 

agricultura coevoluíram significativamente, passando 

por diferentes estágios, como a coleta de sementes ou 

partes das plantas para alimentação própria ou de 

animais domésticos, para fazer fogo, usar no vestuário 

e na construção de casas e de benfeitorias; a domesti‑

cação de plantas de interesse; a seleção das melhores 

plantas, de suas sementes e de outros propágulos para 

o cultivo seguinte; a observação dos diferentes modos 

de propagação natural das plantas; o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento de diferentes métodos de propaga‑

ção vegetativa (divisão, estaquia, enxertia, alporquia, 

mergulhia, amontoa de cepa, encostia e uso de órgãos de 

Jair Costa Nachtigal, Newton Alex Mayer, Alexandre Hoffmann
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Produção animal

A produção animal envolve, principalmente, aspec‑

tos ligados à nutrição, ao melhoramento, ao manejo 

de pastagens, à reprodução e ao bem‑estar do animal, 

de modo a proporcionar índices de desempenho 

animal zootécnicos, econômicos e ambientalmente 

viáveis. O zootecnista é o profissional formado para 

trabalhar com produção animal (bovinos, suínos e 

aves), notadamente nas áreas de interesse econô‑

mico. O Engenheiro‑Agrônomo pode também realizar 

atividades dentro da área de Produção Animal, pois 

ambos cursam disciplinas similares na graduação, 

o que pode despertar o primeiro interesse do futuro 

profissional de Agronomia por essa área.

É interessante destacar que, nas universidades 

que oferecem cursos de graduação em Zootecnia e 

Agronomia, a carga horária de disciplinas obrigató‑

rias na área de Produção Animal é menor em relação 

à de universidades que ofertam apenas curso de Agro‑

nomia. Por exemplo: a Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) apresenta projetos pedagógicos diferentes nas 

disciplinas da área de Produção Animal do curso de 

Agronomia, contendo apenas uma disciplina obriga‑

tória (Zootecnia Geral) para os projetos dos seus três 

campi. Isso se explica pela pressão na formação de 

profissionais cada vez mais ligados à sua área principal, 

Odilon Gomes Pereira
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ração de animais. Em resumo, a UFV oferece oportunidades para que o aluno 

tenha noções de algumas áreas da Produção Animal, de modo a despertar 

seu interesse para aprofundar seus conhecimentos nelas e adquirir adequada 

formação na área.

15.2 Atuação do Engenheiro-Agrônomo na área de   
 Produção Animal

O Engenheiro‑Agrônomo poderá atuar em praticamente todas as áreas da 

Produção Animal, desde que tenha cursado, durante a graduação, discipli‑

nas que lhe proporcionem fundamentação teórica e/ou prática. Além disso, 

ele pode fazer um curso de Especialização ou de Mestrado (Acadêmico ou 

Profissional) e Doutorado em áreas específicas, por exemplo, em Forragi‑

cultura e Pastagens, Nutrição de Ruminantes, Nutrição de Monogástricos, 

Melhoramento Animal etc.

A seguir são discriminadas as 16 disciplinas da área de Produção Animal do 

curso de Agronomia da UFV (campus de Viçosa), oferecidas por seu Departamento 

de Zootecnia: ZOO 210 – Zootecnia Geral; ZOO 415 – Equideocultura; ZOO  416 

– Caprinocultura; ZOO 417 – Ovinocultura; ZOO 420 – Cunicultura; ZOO  433 – 

Produção de Suínos; ZOO 434 – Produção Avícola; ZOO 436 – Produção de Bovinos 

de Leite; ZOO 437 – Produção de Bovinos de Corte; ZOO 449 – Nutrição Animal; 

ZOO 453 – Forragens e Plantas Forrageiras; ZOO 460 – Teoria do Melhoramento 

Animal; ZOO 461 – Melhoramento Animal Aplicado; ZOO 471 – Fundamentos de 

Bioclimatologia Animal; ZOO 493 – Culturas Zootécnicas Emergentes; e ZOO 494 

– Criação Comercial da Fauna Silvestre. Além dessas disciplinas, o Departamento 

de Zootecnia da UFV proporciona a oportunidade de atividades complementares, 

como estágio em todos os seus setores de campo, com destaque para aqueles 

envolvendo os grupos de estudos de bovinos de leite, bovinos de corte, forragicul‑

tura e pastagens e genética e melhoramento animal.

A possibilidade de o estudante de Engenharia Agronômica cursar grande 

número de disciplinas de Produção Animal reforça a tese de que esse futuro 

profissional poderá trabalhar em qualquer área da Produção Animal. Essas disci‑

plinas visam orientar a formação do futuro Engenheiro‑Agrônomo de acordo 

com a sua vocação ou habilidade, ou seja, cabe ao estudante definir se no futuro 

ele irá atuar na área de Agronomia per se ou se optará por determinada área da 

Produção Animal.

Se o Agrônomo escolher uma formação mais especializada em Produção 

Animal, ele poderá, por exemplo, exercer atividades nas seguintes áreas: produção 
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Agricultura digital

A maior parte da população urbana possui apenas 

uma visão romantizada das empresas rurais, 

outrora chamadas de fazendas. Se perguntadas, 

muitas pessoas das cidades vão responder descre‑

vendo suas férias de infância na fazenda do avô, 

onde se produzia quase tudo de que a família 

precisava à mesa: arroz, feijão, milho, hortaliças, 

carne, leite, ovos, frutas etc. No entanto, essa 

imagem das fazendas é coisa do passado. Hoje, 

geridas como empresas, as propriedades agrícolas 

evoluíram e estão focadas na produção tecnificada 

de alimentos, buscando a sustentabilidade econô‑

mica e gerando grande mercado de trabalho para a 

nova geração.

A agricultura está passando por uma transfor‑

mação nunca dantes vista. Nos últimos séculos, a 

agricultura tem se reinventado para atender à cres‑

cente demanda mundial de alimentos. Em sua história, 

podemos identificar quatro fases, ou eras: Agricultura 

1.0 (Fig. 16.1), Agricultura 2.0 (Fig. 16.2), Agricultura 3.0 

(Fig. 16.3) e Agricultura 4.0 (Fig. 16.4).

A agricultura rudimentar, que tem sido designada 

Agricultura 1.0, remonta ao seu primórdio, há aproximada‑

mente 10.000 anos, até cerca de 1920, quando era baseada 

na força física – no trabalho manual e na tração animal. 

Aluízio Borém
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