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Resumo:

A agropecuária é um setor do agronegócio com grande representatividade na economia nacional. Este 
setor também é representativo em termos de ocupação territorial no país e o seu crescimento constante 
favorece o aumento da geração de empregos. Portanto, o objetivo desse trabalho é identificar quais os 
estados brasileiros que apresentam o maior número de pessoas trabalhando em estabelecimentos 
agropecuários proporcionalmente. Como objetivos específicos, este trabalho analisou qual o estado que 
apresentou o maior número de pessoas trabalhando e qual apresentou o maior número de 
estabelecimentos agropecuários. Por meio de uma pesquisa descritiva e quantitativa, realizada através de 
uma análise de dados secundários, disponibilizados pelo Censo Agropecuário de 2017 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, descobriu-se que o estado de São Paulo é o estado que apresenta a 
maior média comparado aos demais estados. Observou-se também, que o estado brasileiro que 
apresentou maior número de pessoas trabalhando, foi a Bahia. Constatou-se que também foi o estado da 
Bahia que apresentou o maior número de estabelecimentos agropecuários. Por outro lado, observou-se 
que o estado que se destaca proporcionalmente, é São Paulo. Analisou-se ainda que, houve uma 
diminuição no número de estabelecimentos agropecuários, comparado ao Censo Agropecuário de 2006. 
Demais observações, serão apontadas no estudo.
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A RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS COM O NÚMERO 

DE PESSOAS OCUPADAS NESSA ATIVIDADE 

 

RESUMO 

A agropecuária é um setor do agronegócio com grande representatividade na economia 
nacional. Este setor também é representativo em termos de ocupação territorial no país e o seu 
crescimento constante favorece o aumento da geração de empregos. Portanto, o objetivo desse 
trabalho é identificar quais os estados brasileiros que apresentam o maior número de pessoas 
trabalhando em estabelecimentos agropecuários proporcionalmente. Como objetivos 
específicos, este trabalho analisou qual o estado da Federação que apresentou o maior número 
de pessoas trabalhando e qual apresentou o maior número de estabelecimentos agropecuários. 
Por meio de uma pesquisa descritiva e quantitativa, realizada através de uma análise de dados 
secundários, disponibilizados pelo Censo Agropecuário de 2017 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, descobriu-se que o estado de São Paulo é o estado que apresenta a 
maior média comparado aos demais estados. Observou-se também, que o estado brasileiro 
que apresentou maior número de pessoas trabalhando, foi a Bahia. Constatou-se que também 
foi o estado da Bahia que apresentou o maior número de estabelecimentos agropecuários. Por 
outro lado, observou-se que o estado que se destaca proporcionalmente, é São Paulo. 
Analisou-se ainda que, houve uma diminuição no número de estabelecimentos agropecuários, 
comparado ao Censo Agropecuário de 2006. Demais observações, serão apontadas no estudo. 
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 1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio brasileiro é um setor que contribui significativamente no 

desenvolvimento do país. Ele compreende diversos setores e atividades econômicas, incluindo 

a agropecuária. O setor da agropecuária consiste no conjunto de atividades, estando 

diretamente ligada a agricultura e a pecuária. Essa atividade é responsável por grande parte da 

produção brasileira. Na parte de produção encontram-se os estabelecimentos agropecuários, 

um dos setores que mais demanda mão de obra, devido sua importância e seu crescimento. 

 No entanto, com o passar dos anos e aumento de tecnologias, a produção nos 

estabelecimentos foi facilitada e com isso a demanda por mão de obra diminuiu 

consideravelmente, mas não deixando de existir. 
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 De acordo com o cenário apresentado, identifica-se a importância de avaliar se o 

crescimento do número de estabelecimentos agropecuários, que se dá pela demanda do 

aumento de produção, tem relação proporcional com o aumento de vagas empregatícias. Além 

disto, o presente estudo pretende avaliar também qual o estado que apresenta maior numero 

de pessoas trabalhando em agropecuárias e qual o estado que apresenta o maior número de 

estabelecimentos agropecuários. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O agronegócio brasileiro compreende atividades econômicas, entre elas a 

agropecuária.  Esse setor abrange as atividades humanas atribuídas à criação de animais 

(pecuária) e ao cultivo de terra (agricultura), além disso, é importante destacar que a 

agropecuária não engloba somente a produção de alimentos destinados ao consumo humano, 

mas abrange também a produção de matérias-primas industriais e a alimentação de animais 

(GUIMARÃES; PEREIRA, 2014). 

 A agropecuária é um dos principais setores da economia do Brasil, no qual sua 

produção corresponde em torno de 10% do PIB nacional, podendo chegar próximo de 25% se 

reunirmos todas as etapas anteriores e posteriores ao campo. Essa atividade ocupa 32% do 

território nacional, equivalendo-se a um total de 275 milhões de hectares, sendo estes, 

distribuídos em todos os biomas brasileiros. Além disso, sua produção brasileira está 

crescendo de forma constante (GUIDOTTI et al., 2015).  

 O setor agropecuário também é muito representativo em termos de ocupação territorial 

no país. Os últimos anos do século XX foram marcados por significativas mudanças na 

dinâmica socioeconômica e na estrutura de produção no meio rural, o que ocasionou impactos 

sobre os diferentes modelos de agricultura e das ocupações que já existiam nas grandes 

regiões do Brasil (MATTEI, 2015).  

 Até 1980, o número de estabelecimentos agropecuários no Brasil apresentou um 

crescimento contínuo. No entanto, há partir desse ano, o número de estabelecimentos se 

estabilizou em torno de 5,1 milhões em 2006 (GASQUES et. al, 2010). De acordo com dados 

do Censo Agropecuário 2006, realizado pelo IBGE, os estabelecimentos agropecuários 

ocupavam o equivalente a uma área total de 329,9 milhões de hectares, o equivalente a 38,7% 

do território do Brasil, com uma diferença significativa de percentual de área ocupada entre as 

regiões (SAMBUICHI et. al, 2012).  

 Além de a agropecuária brasileira ser representativa na produção e na ocupação 

territorial no país, o seu crescimento favorece de maneira positiva ao aumento da geração de 
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empregos. No entanto, com o avanço tecnológico nos anos de 1990, ocorreu uma mudança na 

dinâmica de trabalho. Esse processo acarretou modificações nas relações internas de 

produção, como por exemplo, aumento da competitividade no setor e diminuição de pessoas 

ocupadas na agropecuária (SANTOS; RODRIGUES, 2015). 

 Diante do contexto apresentado, o presente estudo tem como objetivo geral identificar 

quais os estados brasileiros que apresentam o maior número de pessoas que trabalham em 

estabelecimentos agropecuários proporcionalmente. Como suporte aos objetivos gerais, 

observou-se dois objetivos específicos: analisar qual o estado que apresenta maior número de 

pessoas trabalhando e avaliar qual o Estado que apresenta um maior número de 

estabelecimentos agropecuários. 

 

3 MÉTODO 

A presente pesquisa tem caráter descritivo e abordagem quantitativa. Quanto ao 

método, utilizou-se análise de dados secundários, no qual foi analisado o número de 

estabelecimentos agropecuários e a ocupação profissional nos mesmos no ano de 2017 no 

Brasil, disponibilizados pelo Censo Agropecuário (IBGE, 2019). É importante destacar que, 

os dados de 2017 são os mais atuais, por isso a escolha deste período de análise.  

Os dados foram importados do site do IBGE (2019) e analisados por meio de 

estatística descritiva com a utilização do software Excel. Os resultados são apresentados e 

comentados a seguir.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção apresentará os resultados do estudo, no qual também haverá a discussão dos 

mesmos. Inicialmente, serão demonstrados os estados brasileiros, respectivamente com o 

número de estabelecimentos agropecuários por unidades e o pessoal ocupado nos mesmos.  

Tabela 1: Estabelecimentos agropecuários e pessoal ocupado 

Local 

Número de 
estabelecimentos 

agropecuários 
(Unidades) 

Pessoal ocupado em 
estabelecimentos 

agropecuários (Pessoas) 

Média de pessoas 
por estabelecimento 

São Paulo 188643 831394 4,4 
Distrito Federal 5246 21812 4,2 
Amazonas 80914 329932 4,1 
Roraima 16850 66529 3,9 
Amapá 8507 30719 3,6 
Mato Grosso 118676 424465 3,6 
Mato Grosso do Sul 70710 251579 3,6 
Pará 281704 975426 3,5 
Acre 37343 124894 3,3 
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Rio Grande do Norte 63411 211540 3,3 
Espírito Santo 108010 357248 3,3 
Alagoas 98534 324040 3,3 
Goiás 152089 486005 3,2 
Tocantins 63691 202883 3,2 
Maranhão 219765 692051 3,1 
Minas Gerais 607448 1825141 3,0 
Rondônia 91437 267620 2,9 
Paraná 305115 839661 2,8 
Pernambuco 281675 771296 2,7 
Piauí 245623 671456 2,7 
Bahia 762620 2078469 2,7 
Santa Catarina 183065 497823 2,7 
Rio Grande do Sul 365052 983751 2,7 
Paraíba 163217 424055 2,6 
Sergipe 93333 231000 2,5 
Rio de Janeiro 65157 160478 2,5 
Ceará 394317 955711 2,4 
Brasil 5072152 15036978 3,0 

Fonte: dados IBGE ± Censo Agropecuário 

 

 A Tabela 1 demonstra inicialmente que, o Brasil no ano de 2017, chegou a ter 

5.072.152 milhões de estabelecimentos agropecuários, tendo 15.036.978 milhões de pessoas 

ocupadas no setor da agropecuária.  

 Pode-se constatar que os estados brasileiros que apresentaram o maior número de 

pessoas trabalhando em estabelecimentos agropecuários proporcionalmente, foram: em 

primeiro lugar o estado de São Paulo com uma média de 4,4, posteriormente o Distrito 

Federal, apresentando uma média de 4,2 e em terceiro lugar o Amazonas, com uma média de 

4,1 de pessoas por estabelecimentos. 

Na sequência, verificaram-se quais dos estados brasileiros apresentaram maior número 

de pessoas trabalhando. Observou-se que a Bahia é o estado que tem mais pessoas nos 

estabelecimentos agropecuários, totalizando 2.078.469 milhões de pessoas. Minas Gerais é o 

segundo, e ocupando o terceiro lugar ficou o Rio Grande do Sul.  

 Constatou-se ainda que, o estado que apresentou um maior número de 

estabelecimentos agropecuários foi a Bahia, com um total de 762.620 estabelecimentos. 

Posteriormente, foi o estado de Minas Gerais totalizando 607.448. E em terceiro lugar, ficou o 

estado do Ceará, apresentando o equivalente a 394.317 estabelecimentos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa teve como objetivo identificar quais os estados brasileiros que 

apresentam o maior número de pessoas que trabalham em estabelecimentos agropecuários 

proporcionalmente. Inicialmente, verificou-se que São Paulo é o estado que apresenta a maior 
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média comparado com os demais, totalizando 4,4. Como objetivo específico, observou-se que 

o estado brasileiro que apresentou maior número de pessoas trabalhando, foi o estado da 

Bahia. Em seguida, Minas Gerais e ocupando o terceiro lugar, o Rio Grande do Sul.  

Na sequência, como segundo objetivo específico, constatou-se que o estado que 

apresentou maior número de estabelecimentos agropecuários, também foi a Bahia.  

Percebe-se assim que o estado da Bahia é o estado brasileiro com o maior número de 

estabelecimentos e o maior número de pessoas trabalhando. No entanto, proporcionalmente, 

quem se destaca é o estado de São Paulo. Observou-se também que, houve uma declinação no 

número de estabelecimentos comparado ao Censo Agropecuário de 2006, no qual havia em 

torno de 5,2 milhões, segundo Gasques et. al (2010). Já no censo de 2017, estabilizou-se por 

volta de 5,1 milhões.  

A principal limitação deste trabalho, é o fato de que embora tenha sido usada uma 

fonte oficial de pesquisa, é possível que estes dados não sejam cem por cento iguais à 

realidade do contexto. Também é importante destacar que os dados dizem respeito ao ano de 

2017, podendo neste atual momento, ter outra realidade. Como sugestão de pesquisa, 

recomenda-se que sejam feitas outras pesquisas que possam fazer a comparação dos dados 

deste setor com os outros setores do agronegócio.  
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