
 

 

 

AGRONOMIA 

 

O agrônomo é o profissional que estuda, analisa e acompanha os processos produtivos. 

 

Com a forte expansão da agropecuária no 

Brasil, tornou-se necessário um profissional 

especialista que conseguisse administrar esses 

negócios, assim criou-se o curso de agronegócios. 

Porém, de nada adianta administrar os negócios 

rurais com eficiência sendo que não existem métodos 

adequados de produção, os produtos não possuem 

qualidade, além do fato de ter uma plantação inteira 

perdida em virtude de uma praga, por exemplo. 

O agrônomo é o profissional que estuda, analisa e acompanha os processos produtivos, desde 

quando se planta a semente até o cálculo dos estoques de produtos. Esse profissional estuda as melhores 

maneiras de se preparar o solo, de combater as doenças e pragas e de armazenar a produção. 

O mercado de trabalho proporciona boas condições ao agrônomo, devido à forte expansão da 

agropecuária no país. Visto que a maior parte dos produtos agrícolas é destinada ao comércio exterior, a 

busca pela qualidade desses produtos se torna algo essencial, sendo justamente uma das tarefas do 

agrônomo. As principais oportunidades se encontram na região Centro-Oeste, principalmente devido ao 

grande cultivo da soja. 

O curso de agronomia dura, em média, 5 anos. Nos primeiros anos são ministradas disciplinas 

como biologia e estatística. Já nos anos finais são estudadas matérias específicas como hidrologia, manejo 

de pastagem, etc. 

O salário desse profissional é em média de R$4.500, uma das profissões mais bem pagas. 

 

 



Pontos Positivos da Profissão de Agrônomo: A principal vantagem do curso de Agronomia são os 

campos de atuação e o potencial econômico brasileiro nesta área. É possível ter atuação em Zooctecnia, 

Solos, Silvicultura e Produção Agroindustrial. 

 

Pontos Negativos da Profissão de Agrônomo: Apesar de haver um amplo campo de atuação para os 

profissionais de Agronomia, estes devem estar aptos a deslocamento em áreas distantes dos grandes 

centros urbanos, no papel de exercer atividade de campo, auxiliando na resolução de problemas em 

parceria com os produtores. 

 

 

 

    Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

Minas Gerais: UFMG, UFU, UFV, UFLA, 

UFVJM, Unimontes, IFMG, IFNMG, IFSEMG, 

IF Sul de Minas. 

Espírito Santo: UFES, IFES. 

Rio de Janeiro: Uenf, UFRRJ 

São Paulo: UFSCar, UNESP, UniTau, FIO, 

UniCastelo. 

Região Nordeste  

Alagoas: UFAL 

Bahia: UFRB, UNEB, UESB, UESC, IF Baiano. 

Ceará: UFC, IFCE. 

Maranhão: UFMA, Uema 

Paraíba: UFPB, UFCG. 

Pernambuco: UFRPE 

Piauí: UFPI, Uespi 

Sergipe: UFS 

 

Região Norte 

Acre: UFAC. 

Amapá: IMMES 

Amazonas: UFAM. 

Pará: UFPA, UFRA 

Rondônia: UNIR. 

Roraima: UFRR, UERR 

Tocantins: UFT, Unitins, IFTO. 

 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal: UNB; FTB. 

Goiás: UFG, UEG, IF Goiano, UniEvangélica. 

Mato Grosso: UFMT, Unemat 

Mato Grosso do Sul: UEMS, UFGD 

 Região Sul  

Paraná: UFPR, UTFPR, UFFS, UEM, UEL, 

Unioeste, UEPG, Unicentro, UENP, PUCPR. 

Rio Grande do Sul: UFRGS, UFSM, UFPel, 

Unipampa, UFFS, IFRS, PUCRS. 

Santa Catarina: UFSC, UDESC. 
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