
Divulgação preliminar



Questões fundiárias

Têm a ver com o imóvel rural e sua propriedade

Questões agrárias 

Têm a ver com o acesso à terra e sua utilização em 
atividades agropecuárias



WWW.incra.gov.br/tamanho-propriedades-rurais

A classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e

leva em conta o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia

de acordo com cada município.

MÓDULO FISCAL

Encontre aqui o tamanho do módulo fiscal de cada município

http://www.incra.gov.br/tabela-modulo-fiscal


Notas técnicas

Recomendamos, antes de qualquer análise, que leiam as notas técnicas do

Censo Agropecuário 2017, pois há alterações metodológicas; e, principalmente,

que atentem para as recomendações referentes ao período de referência

(01/10/2016 a 30/09/2017) e à data de referência (30/09/2017), que são diferentes

de todos os Censos Agropecuários anteriores.

Cabe ressaltar que as críticas qualitativa dos dados ainda não foram
concluídas, razão pela qual os resultados ora apresentados são
preliminares, estando portanto, sujeitos a alterações posteriores.



Censo AGRO 2017 - Dimensões

▪ Área de Cobertura

• Todas as 27 Unidades da Federação

• 8.515.759 km2

• 127.352 setores censitários: 116.964 rurais e 10.388 urbanos

▪ Pessoal Contratado: 

▪ 28 mil contratados temporários, dos quais 21.500 como 

recenseadores;

▪ Pessoal do quadro do IBGE: 2.000 técnicos

▪ Recursos:

• A operação do Censo Agropecuário 2017 custou R$697 milhões

R$ 137,00 (média do custo total por questionário)



Censo AGRO 2017 – Dimensões (2)

▪ Questionário

• 42 quadros contendo 565 perguntas

• Tempo médio de entrevista: Previsto 45’ / Efetivo 27,62’

▪ Referência

• Período de coleta: 01 de Outubro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018

• Trabalho de revisão de cobertura em campo até 30 de junho de 2018

• Período de Referência: 

• 01 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017

• Data de referência: 30/09/2017
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Exemplo  de visualização do sistema de acompanhamento da coleta



Possibilidade de selecionar um estabelecimento e ver o conteúdo da entrevista



Disponibilidade do percurso realizado pelo recenseador, que possibilitava a avaliação 

da cobertura do setor



Disponibilidade do percurso realizado pelo recenseador, que possibilitava a avaliação 

da cobertura do setor



Disponibilidade da coordenada do local onde o recenseador se encontrava no momento 

em que abriu o questionário para a entrevista



Reuniões das Comissões Municipais de Geografia e Estatísticas
3ª CMGE

Reunião de apresentação de resultados preliminares aos representantes
do Município:

Até o momento foram realizadas reuniões em 3.292 municípios, 59% do
total (5.570).

Deste total, 2.278 estão com atas validadas e 931 preenchidas para
serem validadas.



Cobertura

Foram visitados 7.533.289 endereços. 

Desses, foram identificados 5.072.152 estabelecimentos agropecuários.

Há ainda 7.795 estabelecimentos agropecuários nos quais os 
questionários ainda não haviam sido coletados. 

Tal contingente, estava constituído por 6.582 recusas de informações por 
parte do produtor e 1.213 estabelecimentos de coleta especial, referida 
às empresas ou aos grandes produtores.



Coordenas dos estabelecimentos com recusas





Zoom aleatório de estabelecimento com recusa



5.075.085



























Condição legal das terras

Na comparação entre os dois últimos censos, observou-se, dentre as
alterações no modo de acesso à terra, o crescimento do percentual de
estabelecimentos com declaração de “terras próprias”, passando de
76,2% para 82,3%, porém com redução da área de terras próprias (de
90,5% para 85,4%).

Na modalidade “terras arrendadas”, o total de estabelecimentos com
terras arrendadas teve pequena oscilação (de 6,5%, em 2006, para 6,3%
em 2017), apesar da participação dessa modalidade na área total ter se
elevado de 4,5% para 8,6%.









Com o concurso de outras fontes, de modo a confrontar os dados de uso
da terra, comparamos com o relatório

“Contas físicas para cobertura e uso da terra (2012-2014)”, constante do
documento “Mudanças na cobertura da terra do Brasil 2010-2012-2014”.
Este relatório apresenta as seguintes situações de uso:

Área agrícola – 558.549km² ou 55.854.900ha, a qual, por definição na
metodologia, seria constituída por polígonos com mais de 75% de
lavouras temporárias e permanentes, está mais próxima da área com
lavoura temporária do Censo 2017, que é de 55.383.875ha.

Pastagem com manejo – 998.944km² ou 99.894.400ha. Considerando no
Censo 2017, a pastagem plantada em boas condições, temos
99.954.268ha.

Silvicultura – 85.972km² ou 8.597.200ha. O Censo 2017 exibiu
8.485.503ha para este estrato de grupo de área.



Consultando o relatório

“Nasa confirma dados da Embrapa sobre área plantada no Brasil”, de 
29/12/2017/Embrapa” (https://www.embrapa.br/noticias)

Observa-se que 7,65% do território brasileiro está ocupado com lavouras, 
totalizando 63.994.479ha. 

Comparando com o Censo 2017, temos:

lavoura permanente + lavoura temporária = 63.366.058ha. 





























Características gerais dos produtores
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Obrigado!


