
 

  

  

 
  

Associação Brasileira de Engenharia Agrícola 

- Divulgação - 

  

No próximo dia 21/07 a ABEAG fará 15 anos de existência. 
  

A ABEAG foi fundada no dia 21/07/1999 na cidade de Pelotas-RS, onde ocorreu o Congresso 

Brasileiro de Engenharia Agrícola. 

Neste ano a assembleia geral da ABEAG ocorrerá no dia 28/07 na cidade de Campo Grande-

MS, paralelamente com o Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, conforme prevê o 

estatuto social. 
  

A ABEAG tem sede na cidade de Cascavel. 
  

Uma dos maiores objetivos (lutas/bandeiras) da ABEAG é a inclusão do Engenheiro Agrícola 

no concursos públicos [exemplos: MAPA (ministério da agricultura como fiscal agropecuário), 

EMATER (como extensionista), Prefeituras Municipais, Secretarias de Agricultura tanto 

Estaduais como Municipais). 

Os governos federais e estaduais investem recursos nas universidades para formar o 

ENGENHEIRO AGRÍCOLA, sendo que eles mesmos dificultam a entradas nos concursos 

públicos. 

Sabemos que para participar do concurso público como fiscal agropecuário teremos que mudar 

a lei federal n° 10883/2004, pois nela consta apenas agrônomos, veterinários e zootecnistas. 

Ficando de fora os Engenheiros Agrícolas, os Engenheiros Florestais, os Engenheiros de Pesca, 

os Engenheiros de Alimentos, entre outros. 
  

A ABEAG é membro participante do Colégio de Entidades Nacionais (CDEN) desde 2006. O 

CDEN se reúne 4 (quatro) vezes por ano para discutir assuntos de interesses dos profissionais 

da Engenharia e Agronomia. O CDEN é composto por 25 (vinte e cinco) entidades nacionais 

das diversas áreas de formação (engenharias: civil, elétrica, mecânica, agrícola, mecânica, 

industrial, florestal, agrônomos, etc.). 
  

Estamos a disposição para outros esclarecimentos. 
  

Abraços 

  

Valmor Pietsch 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Engenheiro Agrícola 

  



O Engenheiro Agrícola é aquele que implementa a engenharia da cidade no campo. Para 

isso, usa técnicas para aproveitamento do solo, busca a preservação dos mananciais, planeja e 

executa obras de irrigação, combate à erosão e drenagem. Também trabalha na mecanização da 

agricultura, em projetos de eletrificação, edificações rurais e armazenagem de produtos. 

Campos de atuação 

Órgãos públicos estaduais ou federais, Usinas, Indústrias, Empresas de Consultoria. 

A mecanização em alta 

Um profissional que coloca seus conhecimentos de engenharia mecânica, civil e elétrica 

a serviço da atividade agrícola, garantindo colheitas fartas e diminuindo perdas dos produtos 

estocados. Esse é o perfil do engenheiro agrícola, muitas vezes confundido com o agrônomo. 

Embora sutis, há diferenças entre os focos dessas duas carreiras: enquanto o agrônomo se 

preocupa com a produção de alimentos, de origem animal e vegetal, o engenheiro agrícola se 

dedica a sistemas de suporte à produtividade. É ele quem projeta açudes, barragens e sistemas 

de irrigação e drenagem do solo, constrói silos para armazenamento de mercadoria e 

edificações rurais para rebanhos e secagem de grãos, além de aperfeiçoar máquinas agrícolas. 

São, portanto, atividades complementares. Há 27 anos surgiu a primeira Faculdade de 

Engenharia Agrícola no Brasil, na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 

Hoje há poucas escolas, que formam uma quantidade pequena de graduados – a vantagem é 

que esses profissionais têm boas possibilidades de conseguir estágio e emprego imediato, 

depois de diplomados. Em tese, há demanda por engenheiros agrícolas tanto em propriedades 

rurais como nas indústrias de máquinas. O mercado, porém, fica sujeito aos humores da 

economia e das políticas governamentais. Quando se abrem linhas de crédito para 

financiamento de maquinário e projetos de irrigação, cresce a oferta de emprego em 

propriedades rurais e cooperativas. Como os últimos superávits da balança comercial foram 

obtidos graças à atividade agrícola, espera-se crescimento também no nível de empregos. No 

momento, está em alta o setor de mecanização, que requer profissionais capazes de projetar 

novos equipamentos ou adaptar modelos antigos às necessidades de determinadas culturas. Na 

indústria, o engenheiro agrícola está sendo solicitado para acompanhar as fases de 

transformação do produto rural, criando processos adequados de resfriamento do leite e 

embalagem de frutas. O grande desafio para o engenheiro agrícola é conseguir adaptar a 

tecnologia importada às condições climáticas do Brasil. É o caso, por exemplo, das embalagens 

para uvas. As produzidas aqui não podem ser acondicionadas da mesma forma que as de países 

europeus. O salário inicial, definido em lei para a classe de engenheiros, em qualquer área, é de 

8,5 salários mínimos. São as técnicas e conhecimentos empregados na construção de obras no 

campo e no gerenciamento de processos agropecuários. O engenheiro agrícola projeta, 

implanta e administra técnicas e equipamentos necessários à produção rural. Planeja métodos 

de armazenagem e constrói silos, armazéns e currais. Responsável pela adoção de medidas que 

impeçam a criação de rebanhos e a exploração de lavouras de causar erosão e esgotamento do 

solo e poluir mananciais, constrói açudes, sistemas de irrigação e de drenagem. Também se 

ocupa da mecanização agrícola e da eletrificação rural. Há boas oportunidades de trabalho nas 

novas frentes agrícolas, no centro-oeste e nordeste do país. Para exercer a profissão é preciso 

registrar-se no CREA. Características que ajudam na profissão: espírito investigativo, senso de 

observação, capacidade de análise, gosto por atividades ao ar livre, curiosidade, facilidade de 

trabalhar em equipe. 



A carreira 

O desperdício na agricultura brasileira é assustador. Entre a colheita e o consumo, perde- 

se, em média, 30% da produção, contra 5% a 6% na Europa e nos Estado Unidos", afirma 

Sérgio Benez, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Agrícola. "Isso acontece 

principalmente em razão da falta de condições adequadas de armazenamento." Daí a 

importância para o país do engenheiro agrícola, responsável por implantar processos de 

beneficiamento e realizar obras, como silos devidamente equipados, para evitar tais perdas. "De 

nada adianta aumentar a safra se não existir estrutura apropriada para armazenar, processar e 

transportar os grãos", diz José Euclides Paterniani, coordenador do curso da Unicamp, em São 

Paulo. Cuidar do meio ambiente também é uma maneira de impedir perdas. Assim, esse 

profissional faz o planejamento ambiental das áreas de plantio e de criação de rebanhos, 

determinando os locais para disposição de resíduos, a reciclagem de dejetos da produção e a 

preservação das fontes de água para impedir que sejam contaminados por agrotóxicos. "Há 

gente fazendo carvão com coco, para usar como combustível, e utilizando bagaço de cana na 

confecção do revestimento interno de automóveis", revela Benes. 

O mercado 

A palavra de ordem é planejamento ambiental. "Procuram-se cada vez mais especialistas 

capazes de utilizar as áreas agrícolas com racionalidade, de forma a não interferir no meio 

ambiente", conta o professor Paterniani, da Unicamp. Aumenta também a procura por 

profissionais autônomos que atuem como consultores, orientando o produtor na compra e na 

manutenção de equipamentos. As melhores chances estão nas grandes regiões agrícolas do 

país, no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 

Em alta 

Planejamento ambiental 
  

--------------------------------------------------------------- 

  

Engenheiros Agrícolas 

  

Engenheiros agrícolas são profissionais que projetam e supervisionam a construção de 

silos, estufas, abatedouros, sistemas de produção agrícola, desenvolvimento de máquinas, 

novas tecnologias de plantio cuidando de segurança, qualidade, eficiência em termos de custos, 

prazos e operacionalidade, certificação e documentação técnica. Para isso efetuam cálculos, 

elaboram modelos matemáticos, fazem simulações e testes. Lidam com questões relacionadas 

ao meio ambiente e a tecnologias de geração e uso de energia e suas aplicações em empresas de 

agricultura. Supervisionam as atividades agrícolas em fazendas, cuidando dos empregados, das 

máquinas e equipamentos e da produção. 

A oferta de trabalho para os engenheiros agrícolas depende da região do país. É de modo 

geral declinante, mas há boas perspectivas em regiões mais isoladas. 

O curso de engenharia agrícola é oferecido pelas seguintes universidades brasileiras: 

* Universidades federais (UF): MG: Lavras – UFLA; MG: Viçosa – UFV; PB: Campina 

Grande – UFPB; PR: Jandaia do Sul – UFPR; RJ: Niterói – UFF; RS: Pelotas – UFPEL; SP: 

Araras – UFSCAR 

* Universidades estaduais (UE): PR: Cascavel – UNIOESTE; SP: Campinas - 

UNICAMP 



* Universidades particulares: MG: Alfenas – UNIFENAS; RS: Santa Cruz do Sul - 

UNISC 

O mercado de trabalho tem absorvido bem o engenheiro agrícola, já que, por ser um 

profissional com atribuições nas áreas de construções rurais, hidrologia, irrigação e drenagem, 

energização rural, mecanização agrícola e armazenamento, processamento de produtos 

agrícolas e na solução de problemas ambientais, decorrentes de atividades agropecuárias, 

agroindustriais, industriais e urbanas, seja no tratamento e destinação final dos resíduos, na 

gestão e qualidade da água e do solo ou na recuperação de áreas degradadas. 

A crescente contratação de engenheiros agrícolas, para assumir cargos de 

responsabilidade ou mesmo de gerência na área ambiental em usinas siderúrgicas, mineradoras 

e até em empresa petrolífera, é indicativo da ampliação do mercado de trabalho para esses 

profissionais. 

A boa aceitação do profissional pelo mercado se dá em razão da sua formação básica em 

diversos ramos das engenharias, o que possibilita que esse profissional, além de dar adequada 

solução ao problema ambiental, possa intervir no processo produtivo, de forma a minimizar os 

problemas ambientais causados pela atividade. 

Confira abaixo um resumo das principais áreas de atuação do engenheiro agrícola: 

- Armazenamento e Processamento de Produtos Agrícolas 

O armazenamento e processamento de produtos agrícolas constituem, cada vez mais, 

uma propriedade dos sistemas de produção de alimentos, pois a preservação da qualidade e 

quantidade dos produtos é uma necessidade capital de nossa época. O Eng. Agrícola está 

capacitado para atuar no Setor de Armazenamento em diversas atividades: colheita, transporte 

e processo de limpeza, princípios de secagem, operação de secadores e, finalmente, controle da 

qualidade no sistema de armazenagem, assim como no desenvolvimento e difusão de 

tecnologias e inovações. 

- Construções Rurais e Ambiência 

O Eng. Agrícola é preparado para atuar na área de Construções Rurais e Ambiência por 

meio do estudo das características dos materiais usados nas construções, bem como em suas 

especificações e formas de utilização; de dimensionamento de estruturas; de planejamento, 

inclusive físico, de projetos de construção de unidades destinadas à exploração agropecuária; 

de orçamento de construções e elaboração de cronograma físico financeiro; de planejamento, 

projeto e execução de habitações rurais e agrovilas; de controle de poluição no que se refere a 

estruturas para tratamento de resíduos orgânicos rurais, manejo de dejetos e saneamento básico; 

e, enfim, de controle de microclimas para maior rendimento das produções vegetais e animais. 

- Energia na Agricultura 

Na área de Energia na Agricultura, o Eng. Agrícola é preparado para atuar na solução de 

diversos problemas tecnológicos ligados ao uso da energia elétrica ao meio rural; 

aproveitamento de pequenas quedas d’água; grupo motor gerador; ramais rurais de 

concessionárias ou cooperativas de eletrificação rural; cálculo de demanda e distribuição 

elétrica na fazenda; instalações elétricas domiciliares; dimensionamento de alimentadores, de 

comando e de proteção de motores elétricos; dimensionamento e instalação de aparelhos 

eletrificados; comandos automáticos; proteção contra descargas atmosféricas na fazenda. 

- Mecanização Agrícola 

O uso de máquinas e implementos agrícolas vem se tornando cada vez mais importante 



na medida em que o setor de produção agropecuário se moderniza e tecnifica. A atuação do 

Eng. Agrícola nesta área está ligada ao projeto e à otimização do uso de máquinas e 

implementos agrícolas empregados no preparo do solo, plantio, cultivo, na colheita, no 

transporte e manuseio de produtos. Em pesquisa, atua na concepção e implementação de 

máquinas agrícolas, em engenharia de sistemas, automação de máquinas agrícolas, 

mecanização da pequena propriedade, energização rural e mecânica de solos agrícolas. 

- Meteorologia Agrícola 

A Meteorologia Agrícola é uma subdivisão da meteorologia que estuda a relação entre 

os elementos meteorológicos e as atividades agropecuárias. A partir deste estudo, o Eng. 

Agrícola poderá: quantificar as exigências hídricas das culturas, que é uma formação 

importante para o dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação; elaborar mapas de 

zoneamento agroclimáticos; caracterizar o início e a duração da estação chuvosa, bem como a 

ocorrência de veranicos; otimizar o conforto térmico das instalações agrícolas; avaliar as 

condições de umidade do ar para a determinação do tempo de secagem dos grãos; e fornecer 

outros subsídios importantes, visando ao aumento da produtividade. 

- Recursos Hídricos e Ambientais 

Na área de Recursos Hídricos e Ambientais, o engenheiro agrícola é capacitado para 

fazer o diagnóstico e atuar na elaboração, implementação e no manejo de projetos de irrigação 

(de superfície e subterrânea); no planejamento, na conservação e no manejo de recursos 

hídricos e edáficos em bacias hidrográficas; e no projeto de estruturas hidráulicas para a 

acumulação, captação, elevação e condução de água. 

Além disso, também pode atuar no controle da poluição, no estudo de impactos 

ambientais e no uso de tecnologias para manejo, disposição e tratamento de resíduos gerados 

nas atividades agropecuárias, agroindustriais e urbanas 

  

--------------------------------------------------------------- 

  

Carreiras - Engenharia Agrícola 

  

O engenheiro agrícola cuida de toda a atividade rural. Escolhe o melhor terreno para o 

plantio, inventa máquinas, constrói sítios, estufas, estábulos, abatedouros, verifica os sistemas 

de drenagem e irrigação, cuida do correto armazenamento das safras, implanta processos de 

beneficiamento, transporte e vendas de produtos. Deve também se preocupar com o meio 

ambiente, executando o planejamento ambiental das áreas de plantio e de criação de rebanhos, 

determinando os locais para deposição de resíduos, reciclando os dejetos de produção e 

preservando as fontes de água. A agronomia e a engenharia agrícola são comumente 

confundidas, mas funcionam como atividades complementares. O engenheiro que atua na 

agricultura aplica seus conhecimentos de engenharia mecânica, civil e elétrica para garantir 

boas colheitas e diminuir perdas dos produtos estocados. Há 27 anos, surgiu a primeira 

Faculdade de Engenharia Agrícola no Brasil, na Universidade Federal de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul. Hoje, há poucas escolas, que formam uma quantidade pequena de graduados - a 

vantagem é que esses profissionais têm boas possibilidades de conseguir estágio e emprego 

imediato, depois de diplomados. Em tese, há demanda por engenheiros agrícolas tanto em 

propriedades rurais como nas indústrias de máquinas. O mercado, porém, fica sujeito aos 

humores da economia e das políticas governamentais. Quando se abrem linhas de crédito para 



financiamento de maquinário e projetos de irrigação, cresce a oferta de emprego em 

propriedades rurais e cooperativas. Como os últimos superávits da balança comercial foram 

obtidos graças à atividade agrícola, espera-se crescimento também no nível de empregos. No 

momento, está em alta o setor de mecanização, que requer profissionais capazes de projetar 

novos equipamentos ou adaptar modelos antigos às necessidades de determinadas culturas. Na 

indústria, o engenheiro agrícola está sendo solicitado para acompanhar as fases de 

transformação do produto rural, criando processos adequados de resfriamento do leite e 

embalagem de frutas. O grande desafio para o engenheiro agrícola é conseguir adaptar a 

tecnologia importada às condições climáticas do Brasil. É o caso, por exemplo, das embalagens 

para uvas. As produzidas aqui não podem ser acondicionadas da mesma forma que as de países 

europeus. O salário inicial, definido por lei, para toda a classe de engenheiros, é de 8,5 salários 

mínimos. 

Áreas de atuação 

Construção rural: construção de estábulos, sítios e estufas, instalação de equipamentos 

adequados de ventilação, refrigeração e desenvolvimento de sistemas para geração de energia. 

Irrigação e drenagem: montagem de esquemas de irrigação e drenagem, combate à 

erosão, conservação da água e do solo, construção de açudes e barragens. 

Mecanismo agrícola: aperfeiçoamento e projetos de máquinas, tratores, implantação  

de programas de mecanização agrícola. 

Planejamento agropecuário: consiste em gerenciar propriedades, empresas e 

cooperativas. Elaborar programas agropecuários em bancos, empresas e órgãos públicos. 

Pré-processamento: beneficiamento e armazenamento de produtos agrícolas. 

Duração do curso: 5 anos 

  

--------------------------------------------------------------- 

  

Engenharia Agrícola 

  

Engenharia Agrícola são as técnicas e os conhecimentos empregados no gerenciamento 

de processos agropecuários. O engenheiro agrícola projeta, implanta e administra técnicas e 

equipamentos necessários à produção agrícola. Planeja métodos de armazenagem e constrói 

silos, armazéns e estufas. Leva ao campo soluções inovadoras e eficazes para melhorar a 

produção, sem descuidar do desenvolvimento sustentado da agricultura. Propõe a adoção de 

medidas que impeçam a erosão e o esgotamento do solo e a poluição de mananciais. Constrói 

açudes, barragens, sistemas de irrigação e de drenagem. Trabalha no projeto de máquinas e 

equipamentos agrícolas e se ocupa da mecanização agrícola e da eletrificação rural. Há boas 

oportunidades nos setores agropecuário e agroindustrial, para trabalhar em pesquisa, geração e 

desenvolvimento de sistemas de produção e seus componentes tecnológicos. Atua em todas as 

etapas do agronegócio, do planejamento da produção à comercialização do produto. 
  

--------------------------------------------------------------- 

  

Engenharia Agrícola 

  

O engenheiro na agroindústria, O profissional de engenharia com importante papel na 



preservação e na conservação ambiental. 

O engenheiro agrícola é profissional qualificado para levar ao campo soluções 

inovadoras que contribuem com o avanço tecnológico dos sistemas de produção agrícola e 

agroindustriais, incluindo produção, processamento e distribuição de produtos agrícolas em 

todas as fases da cadeia produtiva do agronegócio, em harmonia com o meio ambiente e com o 

desenvolvimento sustentado. Esse profissional é habilitado para: planejar métodos de 

armazenagem e de conservação de produtos agrícolas, elaborando projetos de unidades 

armazenadoras e sistemas de refrigeração; projetar e construir obras e estruturas relacionadas a 

sistemas de produção animal e vegetal, dentro dos princípios de ambiência e de preservação 

ambiental; otimizar o uso dos recursos naturais e sua conservação, projetando açudes, 

barragens, obras hidráulicas e sistemas de irrigação, drenagem e saneamento; elaborar, 

modificar e projetar máquinas e equipamentos agrícolas, sendo especializado no usode energia 

e de recursos naturais; contribuir, dentro do conceito de sustentabilidade, para a destinação 

adequada de resíduos gerados nas atividades agropecuárias e agroindustriais, visando o 

controle de poluição e da contaminação ambiental; atuar na administração e gerenciamento de 

empreendimentos agrícolas, baseado em conceitos de agricultura de precisão e visando a 

otimização do uso dos insumos agrícolas e a racionalização do uso de energia; trabalhar em 

pesquisa nos setores agropecuário e agroindustrial, gerando e desenvolvendo sistemas de 

produção e componentes tecnológicos; atuar na gestão de recursos naturais, na perspectiva da 

sustentabilidade. O mercado globalizado demanda alimentos mais saudáveis e em maior 

quantidade, produzidos levando-se em conta, além dos custos, questões sociais e ambientais. O 

aumento da produtividade exige a introdução de novas tecnologias, mais apropriadas para cada 

sistema produtivo. As culturas voltadas para produção de energia (bicombustíveis) ganham 

espaço na matriz energética mundial e requerem o aprimoramento e desenvolvimento das 

tecnologias de produção, manuseio e uso. O agronegócio brasileiro conquista espaços no 

mercado mundial de carne, soja, açúcar, álcool e mostra potencial ainda pouco explorado para 

frutas, hortaliças e flores, dentre tantos outros produtos. 

Formação dos engenheiros 

Os estudantes da Unicamp são capacitados e motivados para atuarem na área de 

engenharia com base técnica diversificada e com preocupação social, econômica e ambiental. 

O futuro engenheiro agrícola recebe uma formação que tem como base as ciências exatas – 

fundamentalmente os recursos da física, como nas engenharias tradicionais – ainda que façam 

parte do currículo do curso disciplinas com ênfase nas áreas social, econômica e ambiental. 

Portanto é fundamental que, ao optar por Engenharia Agrícola, o interessado se prepare para ter 

uma formação plena como engenheiro. Isto significa estudar, nos dois primeiros anos, matérias 

comuns a outros cursos de engenharia, como física, matemática e química. O currículo básico 

inclui ainda introdução ao processamento de dados e técnicas de planejamento, entre outras 

disciplinas. A partir do terceiro semestre é que o aluno começa a se aprofundar em disciplinas 

específicas. Algumas delas: resistência dos materiais, fundamentos do cálculo estrutural, 

hidráulica geral, hidrologia, processamento e interpretação de imagens, saneamento, 

laboratório de máquinas agrícolas, barragens e obras de terra, formação e desenvolvimento da 

agricultura brasileira e armazenamento de produtos agrícolas. 

Capacitação profissional 
O engenheiro agrícola é reconhecido no país e no exterior como símbolo de excelência, 



pela atuação no ensino, pesquisa e extensão em áreas afins das ciências agrárias. O engenheiro 

trabalha de forma interdisciplinar e cooperativa e participa na formulação de políticas públicas 

na área das ciências agrárias. O engenheiro agrícola busca contribuir para a produção de 

alimentos, usando a combinação de conhecimentos científicos e de engenharia para encontrar 

soluções que respeitem o uso sustentável dos recursos naturais, preocupados sempre com a 

questão socioeconômica. Assim, o profissional graduado deve sistematicamente buscar 

informações para poder se atualizar constantemente, não medindo esforços intelectuais para o 

desenvolvimento da comunidade nos aspectos: social, cultural, cientifico, tecnológico e 

econômico. 
  

  
  

Associação Brasileira de Engenharia Agrícola – SBEA 
Via de Acesso Prof.Paulo Donato Castellane s/n Depto. de Engenharia Rural 

14884-900 - Jaboticabal, SP      |      Telefone: (16)3203-3341 
www.sbea.org.br 
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