
 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

CURSO DE ZOOTECNIA 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
DISCIPLINA: ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO CÓDIGO: ZTBEL0020 

EIXO TEMÁTICO: DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO II 

CARGA HORÁRIA      51 HORAS 
          TOTAL: 

TEÓRICA:   51h  MATRIZ:   ZTBEL15 

PRÁTICA:    00h INSTITUTO:  ISARH 

COMISSÃO DA DISCIPLINA 

DOCENTES INSTITUTO TITULAÇÃO 

MARCOS ANTÔNIO SOUZA DOS SANTOS ISARH DSc. 

FABRÍCIO KHOURY REBELLO ISARH DSc. 

LEANDRO FREDERICO FERRAZ MEYER ISARH DSc. 

CARACTERÍSTICAS DA DISCIPLINA 

EIXO PRÉ-REQUISITO: CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS I 

PERÍODO DO CURSO:  QUINTO REVISADO EM:  JULHO 2015 

EQUIVALÊNCIAS: AGBEL0032, AGBEL0305, AGBEL3050, EFBEL0031, EFBEL060, ISR0058, MVBEL0008, 
MVBEL088, PBS0058, PGM0039, ZTPGM050 

OBJETIVOS 

1. GERAL 
Ensinar o estudante de Zootecnia a fazer uma leitura correta dos fenômenos globais que influenciam os negócios 
agropecuários, decodificá-los e utiliza-los em seu proveito e da sociedade como um todo. 

2. ESPECÍFICOS  
Apresentar os conceitos, fundamentos teóricos e aplicações da economia regional e do agronegócio no mundo, Brasil 
e Amazônia. Oferecer as bases para uma análise crítica dos modelos tradicionais de economia regional e do 
agronegócio e propor alternativas metodológicas de desenvolvimento local e sustentável com base na orientação de 
arranjo produtivo local e cadeias produtivas. 

EMENTA 

Conceitos e fundamentos de economia regional, agronegócio, cadeia produtiva e arranjo produtivo local. Análise das 
teorias do crescimento regional neoclássica e endógena, bem como as iniciativas exitosas (desastrosas) de implantação 
na Amazônia. Análise de mercado (demanda, oferta, elasticidade), eficiência e falhas de mercado. Orientação da 
política regional com base em cadeias produtivas, arranjos produtivos locais e agendas de Amazônia sustentável. 
Estudos de casos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
UNIDADE I: CONCEITOS E FUNDAMENTOS DA ECONOMIA RURAL  
O conceito de economia de economia rural e sua dinâmica; Elementos da produção (a) fatores ambientais (solo, água 
e floresta), (b) fatores sócio-econômicos (trabalho), distribuição de renda, infra estrutura, direito de propriedade, (c) 
fatores de ciência & tecnologia (formação técnica, biotecnologia, telecomunicação, informação e conhecimento, 
microinformática e internet.); Unidades de produção agropecuária: (a) tradicional ou subsistência, (b) orgânica ou 
sustentável, (c) integrada e (d) pluriatividade; Questões econômicas: O que e quanto produzir; Como produzir para 
quem produzir? Sistemas econômico e sua dinâmica: (a) fluxo real, (b) fluxo monetário, (c) mercados de produção e 
de fatores.  
UNIDADE II: ELEMENTOS DO AGRONEGÓCIO OU AGRIBUSINESS  
Conceitos de agribusiness e cadeia produtiva; Metodologia de análise do agribisiness e cluters da pecuária: (a) 
Elementos participantes: produtores, fornecedores de insumos (frigoríficos, distribuição e consumidor final), 



instituições e coordenação das cadeias de agregação de valor, (c) A dinâmica do consumo, marketing e 
competitividade da produção e comercialização de produtos de origem animal; Estudos de caso no Brasil e na 
Amazônia.  
 UNIDADE III: MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA  
Conceitos e tipos de mercado (físico, futuro e commerce). Elementos da análise do mercado agropecuário: (a) Oferta 
e demanda de produtos e insumos agropecuários, (b) elasticidades e as relações econômicas; Noções de mercado 
futuro e bolsa de comodity; Princípios de comercialização agrícola: (a) canais e margens de comercialização, (b) 
análise de preços agrícolas (sazonalidade e previsão de preços; Análise de políticas: (a) imposto e subsídio, (b) crédito 
rural, (c) preços mínimos, (d) câmbio, etc; Organização e estruturas de mercado: (a) concorrência perfeita, (b) 
monopólio, (c) oligopólio e (d) concorrência monopolística; Estudos de caso e aplicação à Amazônia.  
UNIDADE IV: ECONOMIA DA PRODUÇÃO E DO CUSTO  
Processo de produção e função; Tecnologia de produção e tipos de retorno aos fatores de produção; Custos de 
produção; Custos de produção (contábil e econômico), orçamentos unitários, economia de escala e de escopo; 
Determinação da receita bruta e apuração do lucro; Estudos de caso e aplicação à realidade da Amazônia.  
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