AGRO 018 Número de estabelecimentos por condição legal do responsável
Tema: agropecuária
Proprietário
Arrendatário, parceiro
Administrador
Ocupante

1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985
89,05 72,28 75,24 66,96 59,55 61,63 62,66
61
3,61 11,63 9,05 17,38 20,17 17,3 17,27 17,34
7,34 9,37 5,59 4,98 4,18 2,69 3,54 3,98
5,72 10,11 10,68 16,1 18,37 16,52 17,68

1996
69,84
10,94
4,8
14,42

2006
75,9
6,95
4,4
7,83

A produção agropecuária brasileira tem um papel relevante para o país, tendo em vista a sua
importância para o abastecimento interno e a geração de atividades industriais e comerciais,
na estabilidade dos preços e nas receitas de exportação. As estatísticas agropecuárias são
compostas, basicamente, de dois tipos de inquéritos: censitários e contínuos. Os primeiros
tinham até 1970 uma periodicidade quinquenal e, depois desse ano, decenal; eles visam
colher informações relativas às condições de realização da produção. No inquérito são
levantados dados sobre a organização da atividade (número e área de estabelecimentos,
pessoal ocupado, utilização de terras, dentre outros). Os inquéritos contínuos visam o
acompanhamento anual de variáveis básicas relacionadas com a atividade, tais como
produção, área explorada, preços pagos e recebidos, consumo de insumos modernos,
comércio exterior, dentre outros. A condição do responsável pelo estabelecimento sofreu
alterações a partir de 1970 até 1985, quando foi pesquisada a condição do produtor, com
exclusão da figura do administrador. Assim, a comparabilidade entre os dados censitários
anteriores a 1970 (1920, 1940, 1950, 1960) foi obtida mediante a conjugação das
informações relativas ao produtor e à direção do estabelecimento. (Estatísticas históricas do
Brasil: séries econômicas, demográficas e sociais de 1550 a 1988. 2ª ed. de Séries estatísticas.
Rio de Janeiro: IBGE, 1990).
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*Observa-se que no Brasil a quantidade de proprietários é bem maior que qualquer outra
categoria

