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Projeto de Lei 1016/2015: 

Zootecnia se desvinculando da 

Agronomia 

 Os primeiros cursos de Agronomia 

surgiram com o objetivo de formar profissionais 

“completos” e que fossem capazes de atuar nas 

diversas áreas da ciência rural, porém, com o 

decorrer dos anos, a Agronomia foi sendo 

duramente atingida com a fragmentação do ensino 

e as consequentes criações de cursos como: 

Engenharia Florestal, Zootecnia, Engenharia 

Agrícola, Engenharia de Alimentos, entre outros. 

Atualmente luta-se para que atribuições 

profissionais instituídas desde o início do curso 

sejam mantidas. 

Está tramitando na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei (PL) 1016/2015, proposto em março 

do presente ano pela deputada Júlia Marinho do 

PSC-PA, o qual altera a Lei nº 5.550, de 4 de 

dezembro de 1968, que fornece a prerrogativa 

dentro da zootecnia para os agrônomos e 

veterinários atuarem. O objetivo é restringir as 

atribuições de engenheiros agrônomos e médicos 

veterinários na área de produção, nutrição animal e 

melhoramento genético entre outras, reservando-as 

somente aos Zootecnistas. 

Com o novo projeto profissionais já 

formados não seriam prejudicados, podendo 

exercer normalmente a profissão. Mas, atuais e 

futuros estudantes, não poderiam exercer as 

funções zootécnicas e as respectivas disciplinas 

seriam retiradas da grade curricular. Portanto, o que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

era para ser a regulamentação da profissão de 

Zootecnistas, está se transformando na anulação de 

atribuições profissionais de Engenheiros 

Agrônomos e Médicos Veterinários. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) espera que haja um 

acordo entre as três profissões envolvidas, já que 

cada uma delas possui grande importância para o 

crescimento econômico brasileiro. O engenheiro 

agrônomo e Deputado Federal Valdir Colatto, 

mencionou em sua palestra proferida no 

encerramento do XXIX Congresso Brasileiro de 

Agronomia, realizado em Foz do Iguaçu- Paraná, 

que o MAPA não aceita prerrogativas quanto a PL 

1016/2015, uma vez  que com isso deveria ser 

levado as mesmas para quadros fiscais 

agropecuários e em seguida realizar novos 

concursos.  

Se aprovado, este Projeto pode trazer 

desvantagens para os profissionais que perderão 

algumas de suas atribuições, mas principalmente 

aos produtores rurais e consumidores dos produtos 

de origem animal, pois ao retirarem a habilitação 

zootécnica de Médicos Veterinários e Engenheiros 

Agrônomos trarão prejuízos a cadeia agropecuária 

em geral. É imprescindível a atuação dos mesmos 

tanto na produção dos produtos de origem animal, 

quanto para a manutenção do crescimento e 

sustentabilidade do agronegócio brasileiro, pois a 

cadeia produtiva da pecuária possui um forte 

vínculo com a produção agrícola vegetal. 

Nariane de Andrade 

Pâmela Oruoski 

Integrantes do Grupo PET Agronomia 
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V SIMPÓSIO DE 

ATUALIZAÇÃO EM GRANDES 

CULTURAS : SOJA. 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) que hoje é 
cultivada mundo afora teve auge do seu cultivo em 
1960 como produção de grãos. É considerada um 
dos vegetais com maior teor de proteínas, sendo 
essencial na nutrição humana e animal. Hoje, o 
Brasil lidera a segunda posição em produção (27%) 
perdendo apenas para os Estados Unidos (35%).  

Nos dias 1º, 2 e 3 de setembro de 2015, nas 
dependências do Auditório Flávio Miguel Snheider 
foi realizado o V SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO 
EM GRANDES CULTURAS – SOJA. Projeto 
realizado anualmente pelo Grupo PET Agronomia 
e que neste ano foi contemplado com a cultura da 
soja. 

 Para compor o primeiro dia de palestra, José 
Denardin falou sobre Desafios da Conservação do 
Solo no Sistema de Plantio Direto na Cultura da 
Soja, o qual enfatizou os fundamentos da 
agricultura conservacionista, recuperação das 
propriedades biológicas, físicas e químicas do solo. 
Dando sequência ao evento Elmar Floss explanou 
sua palestra com o tema Ecofisiologia e Manejo da 
Soja para Altos Rendimentos. Floss menciona a 
existência de 53 fatores responsáveis, sendo eles 
classificados em promotores e mantenedores. Para 
finalizar o primeiro dia de palestras Ricardo 
Balardin faz uso de Estratégias de Controle para o 
Manejo de Doenças na Cultura da Soja. A maioria 
das doenças na soja são causadas por patógenos que 
sobrevivem em restos de culturas de safras 
anteriores.  

 No segundo dia de evento, Nilton Costa 
proferiu sua palestra abordando Perspectivas de 
Mercado e Comercialização da Soja no Contexto 
Nacional e Mundial, onde a cultura, é o quarto grão 
mais produzido no mundo. Nos últimos 3 anos a 
soja atingiu crescimento de aproximados 49% no 
país. Na sequência Antônio Santi falou sobre 
Estratégias de Manejo na Cultura da Soja Baseadas 
em Ferramentas de Agricultura de Precisão. Santi 
baseou-se em dados de pesquisas realizadas pelo  
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Laboratório de Agricultura de Precisão do Sul – 
LAPSUL, a partir de diversas pesquisas realizadas 
com a cultura da soja. Para encerrar a segunda noite 
de evento, falando da Importância do Ciclo e da 
Altura da Planta no posicionamento das Cultivares 
Cleiton Steckling falou sobre Ecofisiologia 
posicionamento, importância do tipo de 
crescimento, os efeitos da antecipação na 
semeadura sobre o ciclo da cultura e suas 
consequências sobre o rendimento. 

 Na última noite de Simpósio, o primeiro 
convidado a proferir sua palestra foi Mário Bianchi 
com o seguinte tema: Manejo de Plantas Invasoras 
Resistentes na Cultura da Soja. Preocupante para 
qualquer área de cultivo, as plantas daninhas 
merecem atenção especial do produtor para não 
trazerem prejuízos na produção. Estas são 
classificadas como qualquer planta que se 
desenvolve em local indesejado, competindo e 
causando danos as plantas de interesse. Dando 
continuidade à noite Jerson Guedes falou sobre o 
Manejo de Lagartas e Percevejos na Cultura da 
Soja, onde o principal problema relatado foi a falta 
de conhecimento das pragas no campo, o que é um 
aspecto fundamental para que se possa realizar os 
devidos controles. Para falar sobre Cultivo da Soja 
em Várzea, Cláudia Lange apresentou 
experimentos realizados testando o 
desenvolvimento de cultivares e linhagens com boa 
tolerância de encharcamento, envolvendo 
melhoramento genético na fisiologia do vegetal. 

Assim encerramos mais um evento realizado 
com sucesso pelo Grupo PET Agronomia. Pedimos 
desculpa e a compreensão de todos que não 
conseguiram efetuar sua inscrição pela falta de 
espaço físico do auditório. E já deixamos um 
convite para no ano de 2016 participarem do VI 
Simpósio de Atualização em Grandes Culturas – 
MILHO. 

E fica aqui o nosso muito obrigado pela 
presença de todos. 

Paola Ana Buffon 

4º Semestre 

Integrante do Grupo PET Agronomia 
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Variações e previsões para 

mercado Agropecuário em 2015 

As expectativas do mercado brasileiro para o 

final de 2015 e para o próximo ano não são nada 

agradáveis. A taxa de desemprego, que vinha se 

mantendo em níveis próximos a 4,7%, começa a 

dar sinais de reversão tanto no setor secundário, 

quanto terciário. Além disso, o PIB nacional, que 

há 4 anos vem crescendo em níveis baixos 

(próximos a 1,6%) já apresenta pequenas quedas 

em 2015, sendo que a tendência é seguir neste ritmo 

para os trimestres seguintes. 

Para este ano projeta-se uma inflação de 

8,2% a.a e a elevação da taxa de juros acima de 

12% a.a, o que, por consequência, ocasiona na 

redução no poder de compra da população, queda 

nos investimentos em setores produtivos, aumento 

nas taxas de desemprego, reduzida perspectiva de 

crescimento econômico para o Brasil.  

 

 

Desafios da Sucessão na 

Agricultura Familiar 

Atualmente mais de 30% das propriedades da 

agricultura familiar do Estado não tem jovens para 

garantir a continuidade da produção e permanência 

no Campo.  A forma mais usual é herdar a 

propriedade dos pais. No entanto, a dificuldade está 

em conciliar o desenvolvimento econômico, o 

social e o ambiental.  

A agricultura familiar não é só uma forma de 

cultivo da terra, além de garantir subsistência é um 

fator fundamental para o desenvolvimento da 

economia brasileira. Se a sucessão não ocorre, não 

há transmissão de bens dentro da família e aos 

poucos esse modelo vai sendo extinto, afetando 

diretamente a concentração de propriedades no 

meio rural e colocando em risco as comunidades 

rurais, sendo isto um sério problema social. 

Geralmente, os jovens de hoje se sentem 

instigados a saírem do campo, por ser pouco 

atrativo, com pouca disponibilidade de área 

agricultável (ou pequena área) e expectativa de 

retorno financeiro muito baixo em curto prazo. 
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Neste cenário de crise, o Agronegócio é um 

setor estratégico para a economia brasileira, 

responsável por 23% do PIB brasileiro, sendo o 

único setor considerado em crescimento expressivo 

diante dos demais setores econômicos. Além disso, 

o agronegócio é responsável por 40% do 

faturamento das exportações brasileiras, sendo o 

responsável pelos superávits comerciais do país.  

Outro ponto importante é o fato de que o 

mercado agropecuário é um dos principais fatores 

determinantes da inflação, posto que alimentos e 

bebidas representam 23% do índice de Preço ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Assim, 

correspondendo a 28% para os estratos mais pobres 

e a 8,5% para os mais ricos. 

Adriana Almeida do Amarante 

6º Semestre 

Integrante do Grupo PET Agronomia 

 

 

 

Deste modo, saem do Campo em busca de 

melhores oportunidades, ou para buscar a 

especialização em determinada área e não 

retornam.  

Uma das formas encontradas para manter os 

jovens no campo baseia-se na criação de 

associações, cooperativas e no empreendedorismo, 

através das agroindústrias, as quais geram 

oportunidade para a permanência e sucessão em 

pequenas propriedades rurais. 

Sabendo da evidente necessidade de 

identificar os elementos que levam a juventude sair 

do meio rural, é preciso trabalhar em políticas 

públicas que permitam a permanência, melhorar a 

estrutura dando condições de lazer e acesso a 

informação, e ter uma extensão rural efetiva com a 

tarefa de atuar diretamente com os jovens no 

campo. 

Amanda Veridiana Krug 

 Jaini Piovesan dos Santos 

Integrantes do Grupo PET Agronomia 
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Grupo PET- Agronomia 

TUTOR: 

Professor Thomé Lovato 

INTEGRANTES: 

Adriana Almeida do Amarante/ Amanda Veridiana Krug / Diego Andre Rizzatto/  

Eduarda Lasch Costa/ Elton Luiz Schaefer/ Fábio Miguel Führ/ Jaini Piovesan dos Santos/  

/ Luis Henrique Prigol/ Manuela Binsfeld/ Nariane  de Andrade/ Pâmela Oruoski/ 

/ Paola Ana Buffon.   

 

Página Facebook: Pet-Agronomia UFSM /  E-mail: petagronomia@gmail.com 

END: Sala 1 – Anexo ao Auditório Flávio Miguel Schneider – UFSM -  Camobi / CEP: 97105-900 / Santa Maria/RS 
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Coordenação do Curso de 

Agronomia 

Direção do Centro de Ciências 

Rurais 
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Diego André Rizzatto 
 

 

 

 

II Seminário Sul-rio-grandense de Agricultura de 

Precisão 

De 18 a 20 de novembro de 2015 

PELOTAS-RS  

 

ESPM - Agronegócio em Tempos de Crise 

Econômica: Cenários e Oportunidades  

07 a 21 de novembro de 2015 

 PORTO ALEGRE- RS 

 

VI Simpósio Brasileiro da Cultura do Abacaxi 

11 a 13 de novembro de 2015  

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PR 

 

3° Fórum de Agricultura da América do Sul – 

Agricultural Outlook Forum 2015 

12 a 13 de novembro de 2015 

CURITIBA- PR 

 

Simpósio de Cultivo do Milho no Plantio Direto: 

Estratégias e Desafios do Sistema 

12 E 13 de novembro de 2015 

CASCAVEL-PR 
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3º Simpósio da Ciência do Agronegócio 

18 a 19 de novembro de 2015 

PORTO ALEGRE- RS 

 

67° SIMPAS - Sistemas Integrados de Manejo na 

Produção Agrícola Sustentável  

23 A 25 de novembro de 2015  

SINOP-MT 

 

XIII Seminário Nacional de Milho Safrinha 

24 A 26 de novembro de 2015 

MARINGÁ-PR 

 

Seminário Sobre Produção de Mudas Florestais 

26 A 27 de novembro de 2015 

BELO HORIZONTE-MG 

 

Encontro Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Regional na Grande Fronteira 

Mercosul 

12 A 13 de novembro de 2015  

CHAPECÓ-SC 
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