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 O ensino superior em Ciências Agrá-
rias teve início com o curso de Agronomia, 
que surgiu no início do século XIX. No entan-
to, ao passar dos anos surgiu a necessidade 
de especialização nesta área, que fez com 
que outros cursos derivassem dessa “ciência-
mãe”. O primeiro curso proveniente da Agro-
nomia foi a Veterinária, posteriormente deno-
minado de Medicina Veterinária, em seguida 
desmembrou-se a Silvicultura, que tornou-se 
conhecida ao passar a ser denominada de 
Engenharia Florestal, depois veio a Zootec-
nia, a Engenharia Agrícola (FLORENÇANO   
& ABUD, 2002). 

 No Brasil, o ensino superior na área 
das agrárias foi implantado ainda no período 
do Brasil Imperial, no estado da Bahia, em 
1875. Quando se teve uma necessidade em 
estudar cientificamente o desenvolvimento da 
agricultura e suas relações, incorporando 
tecnologias para suprir a crescente demanda 
por alimentos (PARCHEN,2007). 

Desde essa época, a atuação do 
profissional das ciências agrárias vem ga-
nhando maior importância, tanto nas ativida-
des da área agrícola quanto na pecuária, que 
vêm se desenvolvendo fortemente nos últi-
mos anos, em consequência do aumento da 
demanda de produtos. Esses produtos, além 
de serem basicamente os alimentos, são 
também matérias-primas utilizadas na indús-
tria para diversos fins. Essa diversidade de 
atividades associada a evolução de tecnologi-
as, deve ser uma relação harmônica, visando 
a sustentabilidade dos recursos naturais, 
buscando sempre minimizar os impactos 
econômicos, sociais e ambientais 
(PARCHEN,2007). 

 

 

 

 

Neste cenário é que entra a atuação 
do profissional, que apresenta habilidades 
nas áreas técnicas, científicas, sociais e am-
bientais, para trabalhar desde o plantio e pro-
dução de alimentos no campo, até a indústria 
ou a chegada desse produto ao consumidor.  

A função primordial desse profissio-
nal é promover a integração do homem com 
o ambiente natural, por meio da terra, da 
planta e do animal, de uma maneira sustentá-
vel, e auxiliando o desenvolvimento agrário 
através da melhoria das comunidades rurais, 
contribuindo com o interesse social, humano 
e ambiental (DIAS, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro requisito importante para esse 
profissional é o empreendedorismo, que se 
aplica não só com o objetivo de criar empre-
sas, mas principalmente de proporcionar mu-
danças de comportamento e atitudes que 
conduzam a inovação nos vários campos de 
atuação das ciências agrárias. Essa nova 
forma de atuação exige a capacidade de aliar 
qualidades pessoais (subjetivas) com quali-
dades técnicas (objetivas), caracterizando um 
profissional flexível (DIAS, 2008).    

Para isso o profissional das ciências 
agrárias assume a responsabilidade de traba-
lhar com basicamente três desafios: a ques-
tão ambiental, a causa econômica e a neces-
sidade social. Estando sempre atento as 
transformações constantes que atuam no 
cenário agropecuário. 
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A Importância do Profissional das Ciências Agrárias 
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Agricultura Biológica 

Q uer saber como produzir alimentos através de uma 
agricultura que combina saúde, justiça, ecologia e 
precaução?  

Isso é possível através da agricultura biológica!!!  

Ela é um tipo de agricultura sustentável, que prioriza a 
atividade biológica do solo, em que é usado como elemento 
principal a matéria orgânica. Toda a materia orgânica e outros 
restos de origem animal são decompostos pelos 
microrganismos, e permanecem no solo mantendo ou até 
melhorando a fertilidade a longo prazo. Com o passar do 
tempo, o solo se torna equilibrado, permitindo ocorrer um 
aumento na biodiversidade.  

Neste sistema de produção, ao contrário da 
agricultura convencional, não é usado nenhum tipo de 
fertilizante artificial. Porém, são utilizadas várias técnicas, 
como a rotação de culturas, as consorciações entre espécies, 
o uso de leguminosas, a compostagem, o controle biológico de 
pragas e também pesticidas biológicos.  

Como os alimentos produzidos são saudáveis e 
benéficos a saúde humana, os agricultores conseguem obter 
uma maior valorização pessoal e profissional, pois se 
concientizam que a maneira como está cultivando o solo está 
correta, e a agricultura biológica também representa uma 
possibilidade destes permanecerem no campo.  

E você, consumidor!!! 

 Pode ficar assegurado que os alimentos, não 
possuem resíduos de pesticidas químicos (agrotóxicos), 
podendo ser consumidos in natura, e sem preocupações, com 
relação a danos que podem causar a sua saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M as,você deve estar se perguntando porque combinar 
saúde, justiça, ecologia e precaução?  

Segundo a INFOAM (Federação Internacional de 
Movimentos de Agricultura Orgânica), a agricultura biológica 
leva em consideração 4 princípios. 

O primeiro é o Princípio da Saúde. Tem como lema: 
solos saudáveis produzem alimentos saudáveis. Os alimentos 
produzidos devem se nutritivos, saudáveis e com uma alta 
qualidade. A qualidade dos solos deve ser mantida ou melho-
rada.   

Através do Princípio da Ecologia, busca-se o equilíbrio 
ecológico. Tem como lema: processos ecológicos e recicla-
gem. Todas as pessoas que dependem de alguma forma deste 
modelo de agricultura devem proteger o ambiente (paisagens, 
clima, ecossistemas naturais, biodiversidade, habitats, ar e 
água) que é um bem de todos.  

O Princípio da justiça é baseado na equidade dos 
diferentes níveis que compõem a Agricultura Biológica, orien-
tando as relações humanas em todos os setores, desde agri-
cultores, assalariados, transformadores, distribuidores, comer-
ciantes e consumidores. Busca-se principalmente boa qualida-
de de vida para todos os envolvidos, assim como a contribui-
ção para a soberania alimentar e eliminação da pobreza, visan-
do a produção de produtos com qualidade e em quantidade 
suficiente. O Princípio da Justiça se aplica também aos ani-
mais, a fim de que tenham boas condições de vida, exigidos 
por sua fisiologia, seu comportamento natural e seu bem-estar. 
Os recursos naturais e ambientais também são um foco deste 
princípio, desde os utilizados na produção ou diretamente con-
sumidos, que devem ser aproveitados de forma ecológica e 
socialmente justa, buscando a manutenção para as futuras 
gerações.   

O último princípio é o da Precaução, baseado na me-
lhor eficiência e no aumento de produtividade, com prevenção 
e redução de risco a saúde e o bem-estar. Ao se aplicar novas 
e diferentes tecnologias, estas devem ser avaliadas quanto aos 
impactos, já os métodos existentes devem ser revistos.  

 

E  para terminar, sabe qual será o resultado do cultivo de 
plantas no modelo biológico? 

Você terá em sua mesa alimentos com elevada quali-
dade, com excelente valor nutricional e com altas quantidades 
de minerais, vitaminas e antioxidantes. 

 

E  quanto ao ambiente?  

Como as quantidades de matéria orgânica no solo 
aumentam, as condições de manutenção e conservação do 
ambiente serão ótimas. A biodiversidade será mantida, e as 
características físicas e químicas do solo, como estrutura e 
textura e quantidade de nutrientes serão melhoradas, tornando 
o solo mais produtivo. 

 

E  nós profissionais das Ciências Agrárias? 

 Devemos promover o desenvolvimento agrário, atra-
vés de técnicas agronômicas que utilizem o ambiente de for-
ma racional e sustentável!!! 
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Revisão Bibliográfica 

 

Aspectos gerais da erva-mate (Ilex paraguarienses Saint 

Hilaire)* 
 

Autores: Fábio Granemann, Leandro Camargo, Leandro Dill e Leonardo Tagliari 

 A erva-mate (Ilex paraguariensis St. 
Hil) pertence à família das aquifoliáceas,  as 
espécies pertencente a essa família apre-
sentam-se na natureza na forma de árvores 
e arbustos. A erva-mate é originária da Mata 
Atlântica, encontrada principalmente nas 
florestas da região sul do Brasil. A produção 
e extração de erva-mate é uma tradição anti-
ga, inicialmente com os povos indígenas.  

 O uso tradicional é sob forma de 
chimarrão ou tererê, mas também é consumi-
do como chá quente ou chá mate, as folhas 
também são aproveitadas na culinária e na 
indústria química, constituindo-se numa ativi-
dade agrícola de grande importância ambien-
tal, social e econômica.  
 A cultura necessita de solos com 
fertilidade média a alta, que podem ser me-
lhoradas com a utilização de coberturas vivas 
ou mortas, clima temperado ou subtropical, 
com a incidência de chuvas regulares. As 
sementes destinadas à produção de mudas 
podem ser oriundas de ervais nativos ou plan-
tados, após a coleta, os frutos sofrem benefi-
ciamento e as sementes são levadas para 
armazenamento, estratificação ou ao proces-
so de germinação, de imediato.  
 A maioria dos viveiros é convencio-
nal, são utilizadas sementeiras, as plântulas 
são repicadas para recipientes com substrato, 
onde permanecem ate atingirem o estádio 
ideal para serem plantadas, realizando adu-
bações de pré-plantio e produção. Os méto-
dos de propagação vegetativa da erva-mate 
ainda são pouco utilizados. Durante o período 
em que a planta está desenvolvendo sua es-
trutura, para orientar o crescimento é realiza-
da a poda. Não menos importantes, são as 
podas de limpeza, podas de renovação e po-
da de produção.  
 O número de espécies de insetos 
encontrados alimentando-se da erva-mate é 
bastante grande, entretanto, com o aumento 
da área plantada, em sistema de monocultu-
ra, ocorreu também um aumento gradativo da 
população de algumas espécies de insetos, 
as quais passaram a provocar danos à cultu-
ra, resultando em prejuízos. 
 No Brasil, o cultivo da erva-mate 
abrange cerca de 180.000 propriedades dos 
estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul. As proprieda-
des em que ela é cultivada são, na maioria, 
pequenas e médias o que lhe assegura uma 

importância social expressiva 
(BRAGAGNOLO, 1980). 
 A produção brasileira de erva-mate é 
de aproximadamente 700 mil toneladas anu-
ais, resultando em 270 mil toneladas de pro-
dutos industrializados (Anuário Brasileiro de 
Erva-mate, 2000). No estado de Santa Catari-
na, a cadeia produtiva da erva-mate conglo-
mera em torno de 19 mil produtores e 110 
ervateiras, que produzem cerca de 100 mil 
toneladas anuais de derivados, constituindo-
se em um importante segmento agroindustrial 
(DA CROCE, 1999). 

 Este trabalho teve como objetivo 
principal a caracterização da erva mate, de-
monstrando suas técnicas de reprodução e 
cultivo, bem como a sua importância econô-
mica e tradicional.  
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* Trabalho apresentado na disciplina de Reprodução Vege-
tal 2011/2. 

 
Por: Fabiane S. Granemann 

 

Caldas Naturais 

Girassol contra insetos  

 

O Girassol (Helianthus 
annuus) é um excelente 

repelente de insetos atra-

vés de suas folhas e flo-

res. 

Modo de preparar e usar: 
Coloque flores ou folhas 
em água e deixe ferver 
por 1 minuto. Coe, deixe 
esfriar e pulverize sobre 

as plantas atacadas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://
www.agronomianet.com.br/

recetas_da_vovo_tabelas2.htm 

Medicina Alternativa 

Enxaqueca 

Sintomas: dor de cabeça crônica 

que se manifesta uma vez por sema-

na ou a cada 15 dias.  

Tratamentos: 

Laranja: tomar 250 ml de 
suco de laranja puro, morno. 

Acrescentar 10 gotas de 

própolis. 

Alfazema: chá das folhas 
(20g para 1 litro de água). 

Tomar 5 xícaras ao dia. 

Fonte: vivaterra.org.br  
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Seção Projeto  

Nesta seção apresentamos os projetos de conclusão de Curso em Ciências Rurais 2012/1. 

Avaliação da eficiência do controle químico, biológico e manejo integrado de pragas no 
combate ao pulgão na cultura da roseira 

 
Autora: Larissa Scheffer 

 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a eficiência do controle químico, controle bioló-
gico e manejo integrado de pragas na cultura da roseira. 

 

JUSTIFICATIVA  

 

 A produção de rosas deve ser feita na tentativa de 
controlar pragas e doenças para melhor rendimento final e 
sucesso na produção, evitando o máximo possível de perdas. 
Sabe-se que atualmente a principal forma de controle ao pul-
gão são os produtos químicos, danosos tanto a saúde humana 
e animal, quanto ao meio ambiente. Por isso o projeto irá tra-
balhar com diferentes controles contra o pulgão verde 
(Capitophorus rosarum) e o pulgão grande da roseira 
(Macrosiphum rosae) na produção de rosa da variedade Caro-
la. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 A roseira é a espécie ornamental mais conhecida em 
todo o mundo e sua haste floral encontra-se entre as flores 
mais admiradas, pela sua beleza e simbologia. A rosa (Rosa 
spp.) é a principal flor de corte exportada pelo Brasil e também 
a mais procurada no mercado interno. (BARGUIL; MOSCA; 
VIANA, 2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A variedade Carola apresenta pétalas vermelhas e 
aveludadas, cor esta, que se encontra entre as mais procura-
das no mercado.  
 As pragas mais comuns em roseira são os ácaros, os 
pulgões, os tripes e as lagartas, que podem atacar folhas e 
botões florais. Os pulgões podem ser controlados de diversas 
formas, como controle químico, controle biológico, realizado 
com joaninha (Cycloneda sanguínea) e o manejo integrado de 
pragas (MIP), que combina diversos tipos de controle. 

 

 

METODOLOGIA  

 

- Divisão do espaço em 3 áreas, uma para cada método de 
controle, divididas em 2 blocos, com 25 plantas em cada bloco. 
 
- Controle biológico será realizado com a incorporação de adul-
tos de joaninhas obtidos do campo. 
  
- Controle químico será realizado aplicação foliar do produto 
TIOMET® 400 EC. 
 
- Manejo integrado de pragas será iniciado com a incorporação 
de joaninhas, o produto químico será um tratamento preventi-
vo. 
 
- Realização de amostragem - iniciada após o aparecimento 
das primeiras flores, as amostragens serão semanais, avalian-
do-se 15 plantas por bloco, escolhidas ao acaso e realizada a 
contagem dos pulgões em 4 folíolos de cada planta.  

 

 

                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             Figura 1. Representação das 3 áreas e diferentes controles 
 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Espera-se que o controle biológico ou o manejo inte-
grado de pragas mostrem resultados satisfatórios.  Tornando-
se possível fonte de conhecimento e alternativa para o produ-
tor de rosas, que devido a redução de agrotóxicos, além de 
contribuir com o meio ambiente, poderá ter os custos de produ-
ção reduzidos.  
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Por: Fabiane S. Granemann 

Fonte: fazendadallas.com.br/produtos/ 
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