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Resumo
O presente trabalho teve como objetivo apresentar os impactos econômicos da
pecuária na população do município de Boca do Acre – AM, caracterizando os
principais efeitos que afetam a população, através da geração de emprego e
renda e no desenvolvimento econômico do município, pois essa atividade se
constitui na principal atividade na sustentação econômica do município. Para
que isso fosse possível, a metodologia utilizada foi através de pesquisas e
entrevistas em Órgão público como a Agencia de Defesa Agropecuária e
Florestal do Amazonas - ADAF, bem como em empresas público/privadas
como Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM e
FRIGONOSSO. Os dados coletados abordam de forma clara a geração de
emprego e renda da População Economicamente Ativa - PEA, além de
exportação, quantitativo de produtores/criadores e propriedades.
Palavras-chave: Emprego; Renda; Pecuária; Exportação.
Abstract
This paper aims to present the economic impacts of livestock on the population
of Boca do Acre - AM, characterizing the main effects that affect the population,
through the generation of employment and income and the economic
development of the municipality, because this activity is constitutes the main
activity in the economic support of the municipality. To make this possible, the
methodology used was through research and interviews in public agencies such
as the Amazonas Agriculture and Forestry Defense Agency - ADAF, as well as
in public / private companies such as Agropam Agriculture and Livestock
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Amazonia S.A - FRIZAM and FRIGONOSSO. The data collected clearly
address the generation of employment and income of the Economically Active
Population-PEA, as well as exportation, quantity of producers / breeders and
properties.
Keywords: Employment; Income; Livestock; Export.
Introdução
Atualmente, a atividade pecuária é considerada um dos carro forte da
economia brasileira, em virtude da grande quantidade de carne produzida.
Essa atividade, além de abastecer o mercado interno, destina parte de sua
produção ao mercado internacional, ocupando as primeiras colocações entre
os maiores produtores de carne bovina do mundo. Sua principal atividade,
concentra-se na região central, na cidade de Mato Grosso com uma produção
equivalente a 14,5% (quatorze por cento) de toda a produção desenvolvida no
país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE-2017).
A produção pecuária, no município de Boca do Acre, está entre uma
das maiores do estado do Amazonas de acordo com Agência de Defesa
Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF - 2018). Segundo
(MELO, Diogo 2008), essa atividade vinha sendo desenvolvida há décadas,
sendo iniciada com a criação voltada para a subsistência, onde o primeiro
criador foi o senhor Francisco Inácio Pinto que residia no seringal Bem-posta.
Desde então, a atividade começa a se desenvolver gradativamente com a
chegada de produtores de outras regiões do Brasil como Sul, Sudeste e Centro
Oeste atraídos pela prática lucrativa, fazendo com que ocorresse um grande
aumento populacional, assim, gerando uma grande ampliação da produção
bovina e ocupação das extensas terras existentes na região.
Diante disso, é possível relatar os efeitos econômicos da produção
agropecuária na população e sua influência nas mudanças que ocorrem no
município como a compra e venda de bovinos, bem como através do consumo
da carne e a geração de empregos provenientes das empresas frigoríficas e
também das propriedades agropecuárias.
Para se entender os processos que ocorrem da produção agropecuária
sobre a população bocacrense, fez-se necessário fazermos algumas pesquisas
bibliográficas, e também a consulta ao banco de dados do Instituto Brasileiro
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de Geografia e Estatística (IBGE); utilizou-se também informações coletadas
em trabalho de campo na Agência de Defesa Agropecuária Florestal do Estado
do Amazonas (ADAF), AGROPAM FRIZAM e FRIGONOSSO através de
entrevistas, que serviram como fundamentação na elaboração deste artigo
científico.
As informações adquiridas na elaboração deste trabalho mostrará a
relação da economia do campo com a população, pois a atividade pecuária é
responsável por 40% (quarenta por cento), da renda do município de Boca do
Acre de acordo com o CODESAV 2009, com isso gerando um aumento da
População Economicamente Ativa - PEA. Entretanto, Segundo o IBGE-2017,
através do seu último senso, que teve como alvo as propriedades rurais de
todo o país, Boca do Acre é dona do segundo maior rebanho bovino do estado
do Amazonas.
Resultados e discussões
Sabendo que o rebanho bovino do Município de Boca do Acre é o
segundo maior do Estado do Amazonas, de acordo com o Senso Agropecuário
realizado no ano de 2017 pelo IBGE, procurou-se saber qual a importância
desta grande produção para o município onde, através de uma visita a campo,
coletou-se dados pertinentes à atividade pecuária do município, realizando uma
pesquisa

de

levantamento

dos

dados

referentes

aos

frigoríficos

FRIGONOSSO, Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM e ao
órgão estadual Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do
Amazonas - ADAF.
Ao realizarmos uma visita de campo, na Agência de Defesa
Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF, coletou-se os
seguintes dados. Atualmente, há aproximadamente cerca de 400.733 bovinos,
1.121 propriedades, e 1173 produtores no município de Boca do Acre, gerando
uma grande quantidade de empregos. Estes números são expressivos porque
77% (setenta e sete por cento) do gado de Lábrea são declarados pela ADAF
como sendo do município de Boca do Acre, através da declaração de
vacinação da febre aftosa. Não obstante, em face do grande desenvolvimento
da atividade agropecuária que, certamente inclui a pecuária, há uma
40
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expectativa do aumento do número de bovino em Boca do Acre, como também
nos

respectivos

municípios

brasileiros,

em

decorrência

da

crescente

valorização da carne bovina. Em relação à mão de obra, a localização de Boca
do Acre, que faz fronteira com o também município amazonense Lábrea,
facilita a mobilidade dos trabalhadores bocacrenses até as propriedades que os
empregam. Com isso, a grande quantidade de estabelecimentos agropecuários
juntamente com a necessidade de mão de obra, onde os trabalhadores
possuem os mais variados níveis de escolaridade, fazem com que haja um
número elevado da demanda de trabalhadores rumo às propriedades rurais.

Comércio
Tabela 1- Destino da produção do Frizam
CIDADES/ESTADOS

QUANTIDADE - TONELADA/MÊS

%

MANAUS

1280

64%

OUTROS ESTADOS

700

35%

BOCA DO ACRE

20

1%

2000

100%

TOTAL

Tabela modificada. Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A – FRIZAM, 2019.

Gráfico 1: Destino da produção.
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Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM, 2019.
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Diariamente, no frigorífico FRIZAM, são abatidos aproximadamente
320 bovinos/dia, totalizando uma média de 8.320 abates/mês, resultando em
aproximadamente 2000 toneladas/mês. Vale destacar que desse total, cerca de
700 T é destinado à exportação para os estados como São Paulo, Ceará, Rio
Grande do Sul, Bahia e Acre. Para o estado de Amazonas são comercializado
em torno de 1280 T. Não obstante, para o consumo do município é destinado
cerca de 20 toneladas/mês, distribuídos em 25 açougues para o consumo da
população.
Porém, em relação aos abates realizados no frigorífico FRIGONOSSO,
por volta de 2.000 cabeças de bovinos são abatidos mensalmente, sendo que
100% da carne é destinada para a capital do estado do Amazonas, Manaus;
com os animais advindos de 400 pecuaristas cadastrados no banco de dados
da empresa, onde esses produtores se dividem nos setores rurais de Boca Do
Acre e Lábrea.

Gráfico: 2. Exportação Frigonosso.
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Fonte: Gráfico 1- Gráfico modificado. FRIGONOSSO, 2019.

Diante disso, conclui-se que há uma diferença nas médias de salários,
exportações, quantidade de abates e o consumo interno da população.
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Entretanto, analisando os efeitos sobre a população, é notório que o capital
deixado por essas empresas é imprescindível em virtude da grande quantidade
de mão de obra empregada por elas. Além disso, o papel das propriedades
agropecuárias em fornecer os animais para abate, não se limita apenas a isso,
pois também atua como um grande empregador de mão de obra.
Em relação às exportações das duas empresas, FRIZAM e
FRIGONOSSO, elas destinam suas produções quase que exclusivamente para
o consumo da capital do estado do Amazonas, Manaus e a outras cidades
localizas em outras regiões do país. No entanto, ao município de Boca do Acre
destina-se apenas cerca de 1% (um por cento) de sua produção. Fazendo o
comparativo, conclui-se as seguintes informações através do gráfico:
Gráfico 2- Comparativo.

COMPARATIVO DE EXPORTAÇÕES
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35%
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0%
100%
0%

Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM, 2019. FRIGONOSSO, 2019.

Emprego e renda
De acordo com a Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A FRIZAM, há pelo menos 287 funcionários diretos com média salarial de 1.500,
além de 13 jovens aprendizes. Diante disso, percebe-se a grande importância
dessas empresas para o Produto Interno Bruto - PIB do município, que,
consequentemente, se tem um aumento considerável na geração de emprego
43
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e renda e o aumentando da População Economicamente Ativa – PEA. Onde a
economia agropecuária gera um grande impacto direto e, até mesmo, indireto
em Boca do Acre fazendo com que venha ocorrer a circulação de capital e,
com isso, aumentando o poder de compra dos bocacrenses.
Durante a visita ao frigorífico FRIGONOSSO foi constatado que há 74
funcionários diretos, que segundo a empresa subdividem-se em corpo de
gerência e auxiliares de produção, sendo que a média salarial do corpo de
gerencia é de 2.500 a 3.000 reais, já os auxiliares de produção tem uma média
salarial de 1.080 reais.
Tabela 2 - Tabela modificada. Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM, 2019.
FRIGONOSSO, 2019.

FUNCIONÁRIOS E SALÁRIOS
EMPRESA

Nº DE FUNCIONÁRIOS

MÉDIA SALARIAL

FRIZAM

287

1500

FRIGONOSSO

74

1080

TOTAL

361

2580

Gráfico 3-Média salarial.
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Agropam Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM, 2019. FRIGONOSSO, 2019.
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Fazendo o comparativo das duas empresas, conclui-se que ambas
contribuem, simultaneamente, para renda per capita do município de Boca do
Acre com uma média anual de 6.125,040,00 (seis milhões sento e vinte e cinco
mil e quarenta reais) como podemos ver no gráfico abaixo:

Gráfico 4 – Renda per capita anual.
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Agricultura e Pecuária Amazônia S.A - FRIZAM, 2019. FRIGONOSSO, 2019.

Portanto, com base nos dados expostos nos gráficos acima, é possível
o quão grande é a importância da pecuária para a economia bocacrense, uma
vez que, esses trabalhadores com seus salários fixados mensalmente, tem
possibilidade de fazer circular o capital derivado das atividades pecuárias, bem
como as empresas frigoríficas. Com isso, toda a população é beneficiada, pois
desfruta do desenvolvimento econômico proveniente dessa atividade, como
também de outras atividades que fazem parte da economia do município de
Boca do Acre.

Conclusão
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Com base no que foi exposto, podemos constatar que a atividade
agropecuária é de suma importância para o município, uma vez que através
dela são gerados diversos empregos diretos para a população munícipe,
impactando, com isso, positivamente na economia local. Vale ressaltar também
que uma das maiores responsáveis por essa empregabilidade são as
empresas frigorificas que atualmente geram aproximadamente 361 empregos
diretos, com uma renda média mensal de 1.290 reais. Fazendo um somatório
de todos os salários pagos aos funcionários pelas respectivas empresas, temse que, anualmente, o município de Boca do Acre recebe um montante de
aproximadamente 6.125.040,00 (seis milhões sento e vinte e cinco mil e
quarenta reais), fazendo com que haja no município um bom desenvolvimento
econômico. Portanto, os moradores de Boca do Acre ao vivenciarem em um
município aos moldes de uma cidade desenvolvida economicamente, tem
como impacto sobre si a elevação de todos os aspectos que constituem os
padrões sociais, pois de acordo com (HOGAN, Daniel Joseph, et al, 2010. p.
19) “Cada componente que faz parte da dinâmica do crescimento populacional
possui interações e explicações diferentes em termos dos aspectos sociais,
econômicos e políticos”. Ou seja, a sociedade, economia e também a política,
quando aplicadas na população, devem complementar-se, pois em uma
população que não há boas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
econômico e social, não se tem uma sociedade desenvolvida.
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