Agronegócio e Economia do Meio Ambiente
DISPOSIÇÕES GERAIS E EMENTA
Objetivos do Curso
Esse curso objetiva ampliar e consolidar o conhecimento nos campos do
agronegócio, além de apresentar os conceitos e utilização de indicadores de
sustentabilidade ambiental relacionados à agricultura, os quais assumiram
fundamental importância na atualidade.
Metodologia
• Aula expositiva
• Utilização de mídia
• Leitura de textos
• Trabalho em grupo
Critérios de Avaliação
• Apresentação de trabalho em grupo (100% da nota final)
obs.: aqueles que não apresentarem o trabalho não receberão o certificado do
curso.
Ementa da Disciplina
Essa disciplina está dividida em dois segmentos. No primeiro, a ênfase recai
sobre questões relacionadas ao agronegócio, enquanto que, no segundo,
enfoca-se aspectos relacionados com desenvolvimento sustentável e a
utilização de indicadores de sustentabilidade ambiental e agricultura. Sendo
assim, no primeiro momento, a disciplina coloca os alunos em contato com
o agronegócio brasileiro, envolvendo aspectos da produção de insumos
para a agricultura, da produção agrícola propriamente dita e do
encaminhamento dessa produção aos mercados consumidores interno e
externos, incluindo o seu processamento industrial. As características da
agropecuária são ressaltadas, possibilitando aos alunos situar a atuação
das empresas que, direta ou indiretamente, se relacionam com o
agronegócio. Também, serão apresentados aspectos gerais das duas
principais vertentes da economia do meio ambiente, a economia ambiental
neoclássica e a economia ecológica, além das definições de indicadores de
sustentabilidade ambiental, com ênfase na utilização de agrotóxicos e
fertilizantes, além de comparações entre a agricultura convencional e
ecológica.
PLANO DE AULA
Aulas 1 e 2 - 13/10/2010 e 20/10/2010
• Teoria da Modernização do Setor Agrícola;
• O Papel do Setor Agrícola no Processo de Desenvolvimento Econômico;
• Agronegócio – Características.
Objetivo: Apresentar principais modelos de modernização do setor agrícola;
apresentar e discutir as funções do setor agrícola no processo de
desenvolvimento econômico e as principais características do agronegócio.
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Aula 3
•
•
•
•

– 27/10/2010
Composição do Agronegócio;
Caracterização da Produção Agropecuária;
Problemas do Setor Agrícola;
Conceito de Agronegócio.

Objetivo: Apresentar e discutir os principais elementos do agronegócio, seus
problemas de curto e longo prazo, além de realçar sua importância para à
economia brasileira, seja no âmbito doméstico quanto externo.
Aula 4 – 03/11/2010
• Indicadores de Sustentabilidade;
• Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável no
Brasil.
Objetivo: Apresentar e discutir as diferenças entre economia ambiental e
economia ecológica. Apresentar os principais indicadores de monitoramento e
avaliação de impactos ambientais agrícolas, além de apresentar os indicadores de
desenvolvimento sustentável para o Brasil.
Aula 5 – 10/11/2010
• Impactos Ambientais de Agrotóxicos;
• Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Agrotóxicos.
Objetivo: Discutir e apresentar os impactos ambientais de agrotóxicos.
Detalhando seus respectivos usos no Brasil por regiões e culturas.
Aula 6 – 17/11/2010
• Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Fertilizantes;
• Principais Diferenças entre Agricultura Sustentável e Convencional.
Objetivo: Discutir e apresentar os impactos ambientais de fertilizantes.
Detalhando seus respectivos usos no Brasil por regiões e culturas, além de
apresentar as principais diferenças entre agricultura convencional e ecológica.
Aula 7 – 24/11/2010
Apresentações dos trabalhos de conclusão de curso.
Total de 14 horas-aula.
Horário: 13:30 às 15:30.
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