MUNICÍPIO

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Censo Agropecuário 2006
IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO

01

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO NO SETOR
01 - UF

02 - Município

03 - Distrito

04 - Subdistrito

05 - Setor

06 - Nº de ordem no setor

07 - Endereço

08 - Quadra

09 - Face

11 - Número
Valor

10 - CEP

Elemento

Modificador

Elemento

Valor

1

4

2

5

3

6

Valor

Ponto de referência

12 - Coordenadas (dados fornecidos pelo gps)
Qualidade

13 - Espécie de unidade visitada
Domicílios

Latitude

Longitude

Tipo de coordenada

Estabelecimento

Ocupado

Agropecuário

Vago

De ensino

Fechado de uso ocasional

De saúde

Coletivo

Outros

14 - Responsável pelo estabelecimento agropecuário

15 - Nome do estabelecimento agropecuário

16 - Assinale se o estabelecimento é de coleta descentralizado ou não
Não

Sim

17 - Telefone

19 - UF

18 - Email

20 - Município

21 - Localidade

22 - Endereço (Tipo,Titulo,Nome)

23 - Número

24 - Número modificador

27 - CEP

26 - Complemento valor

28 - O estabelecimento é originário de projeto de
assentamento de famílias instalado após 1985?

25 - Complemento elemento

29 - O estabelecimento possui telefone de contato?
Sim

Fixo

Sim, qual é o projeto ? Nome

30 - O estabelecimento possui algum contato por
correio eletrônico?
Sim, qual ?

Celular

Nao
Nao

Nao
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTOR

02
01 - O produtor é associado à cooperativa
e/ou à entidade de classe?

03 - Quem dirige o estabelecimento?

02 - Qual é a condição legal do produtor?

Cooperativa

Produtor individual

Produtor titular diretamente ou sócio

Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas. Não considere,
sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou cooperativa

Produtor titular através de um capataz ou
pessoa com laços de parentesco com o
mesmo

Cooperativa
Entidade de classe (sindicatos,
associações/movimentos de
produtores e moradores. etc.)

Administrador (pessoa contratada para a
função)

Sociedade anônima (SA) ou por cotas de responsabilidade
limitada (LTDA)

Produtores (no casode explorações
comunitárias. Ex.: aldeias indígenas, alguns
tipos de projetos de assentamento etc.)

Instituição de utilidade pública (instituição religiosa, hospital
beneficente, asilo, orfanato, ONG etc.)
Não é associado a cooperavia e a
entidade de classe

Governo Federal, Estadual ou Municipal

Outra pessoa (Especifique)

Outra condição (Especifique)

04 - Quantos são os produtores no caso de explorações comunitárias?

05 - Qual é o local de residência da pessoa que dirige o estabelecimento?
No estabelecimento
No município na zona urbana

Homens

No município na zona rural
Mulheres

Em outro município na zona urbana
Em outro município na zona rural

06 - Qual é o endereço da pessoa que dirige o estabelecimento?
UF

Localidade

Município

Logradouro - Tipo

Logradouro - Titulo

Número - Valor

Logradouro - Nome

Número - Modificador

07 - Qual é o sexo da pessoa que
dirige o estabelecimento?

Complemento - Elemento

08 - Qual é a idade da pessoa que dirige
o estabelecimento?

CEP

Complemento - Valor

09 - Qual é a naturalidade ou nacionalidade da pessoa que dirige o estabelecimento?

Naturalidade (brasileiro)

Masculino

Nacionalidade (estrangeiro)

Idade
Anos

Feminino

10 - Qual é o nível de instrução da pessoa que dirige o estabelecimento?
Alfabetização de adultos

Veterinário

Ensino fundamental incompleto (1º grau)

Zootecnista

Ensino fundamental completo (1º grau)

Engenheiro Florestal

11 - Há quanto tempo o produtor dirige os trabalhos deste
estabelecimento?( Nao considere o tempo que eler reside no estabelecimento
sem ser o responsável pela direçao dos trabalhos )

Menos de 1 ano
De 1 ano a menos de 5 anos
Ensino médio ou 2º grau completo (Técnico Agrícola)

Outro nível superior

Ensino médio ou 2º grau completo (outro)

Nenhum (sabe ler e escrever)

Engenheiro Agrônomo

Não sabe ler e escrever

De 5 anos a menos de 10 anos
10 anos ou mais

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO

03

01 - O estabelecimento é inscrito no Cadastro Nacional de 02 - Onde é utilizada a energia elétrica?
Pessoa Jurídica - CNPJ?
( Não confundir o número do cadastro no INCRA,
inscrição municipal ou estadual, com o número do CNPJ ).
Na residência
Sim, qual é o número do CNPJ?

03 - Qual foi a forma de obtenção da energia elétrica?

Comprada, qual foi a despesa em 2006

Na atividade agropecuária

R$

Não utiliza

Obtida por cessão

Não

04 - Por qual fonte a energia elétrica foi gerada no
estabelecimento?

,00

Gerada no estabelecimento

05 - O estabelecimento ou o produtor tem :

06 - Utiliza força animal e/ou mecânica
nos trabalhos do estabelecimento?

Por energia solar
Televisão com antena comum

Rádio

Animal

Televisão com antena parabólica

Computador

Mecânica

Videocassete

Acesso à internet

Não utiliza

DVD

Nenhum

Pelo vento (eólica)
Por energia hidráulica
Por queima de combustíveis
Por outra fonte ( Especifique )
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CARACTERíSTICA DO ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO

03
07 - Qual é a procedência da força utilizada?

08 - Com que frequência o técnico especializado em
agropecuária presta assistência ao estabelecimento?

Própria

09 - Qual é a origem da orientação téncina recebida?

(Caso o produtor seja um profissional habilitado considere

Governo (Federal, Estadual ou Municipal)

a opção regularmente )

De uso comunitário - responsabilidade do produtor

Própria ou do próprio produtor
De empreiteiros
Cooperativas

Ocoasionalmente (esporadicamente)
Cedida por terceiros - responsabilidade do produtor

Empresas integradas
Regularmente

Serviço contratado - com operador

Empresas privadas de planejamento
Cedida pelo Governo (Federal, Estadual ou
Municipal)
Alugada - sem operador, qual
foi a despesa em 2006?

R$

Não recebe assistência técnica
Organização Não-Governamental - ONG
Outra. ( Especifique )

,00

10 - Quais destas práticas agrícolas são utilizadas no estabelecimento?

12 - Faz adubação no estabelecimento?

11 - Faz aplicação de calcário e/ou outros
corretivos do Ph do solo no estabelecimento?

Plantio em nível
Sim, qual foi o valor da despesa em 2006?
Uso de terraços

Sim, qual foi o valor da despesa em 2006?

Rotação de culturas (não considere a rotação de pastagens)
R$

,00

R$

,00

Uso de lavouras para reforma e/ou renovação e/ou
recuperação de pastagens
Sim, utilizou somente adubos do
estabelecimento em 2006

Sim, não precisou utilizar em 2006

Pousio ou descanso de solos (não considere o pousio de
piquetes em rotação de pastagens)
Queimada (não considere as queimadas de resíduos culturais
para controle de pragas e/ou doenças)

Sim, não precisou utilizar em 2006
Não

Proteção e/ou conservação de encostas
Não
Nenhuma

13 - Onde utiliza adubação?

14 - Quais produtos utiliza na adubação?

Em lavouras

Adubo químico nitrogenado (uréia, sulfato
de amônio, nitrato, salitre do chile, NPK etc.

Húmus de minhoca

Em pastagens

Adubo químico não-nitrogenado (fostatados,
cloreto de potássio, micronutrientes, gesso
agrícola etc.)

Biofertilizantes

Esterco e/ou urina de animal

Inoculantes (fixadores
de nitrogênio)

Adubação verde

Composto orgânico

Vinhaça

Outros

15 - Utiliza agrotóxicos para o controle de pragas e/ou
doenças em vegetais?
(Lavouras, pastagens, florestas, produtos de viveiros,
produtos estocados ou armazenados)
Sim, qual foi o valor da despesa em 2006?

R$

,00

Sim, não precisou utilizar em 2006

16 - Qual é o modo de aplicação do agrotóxico?

Pulverizador costal

17 - Qual é o destino das embalagens vazias de
agrotóxicos?

Não

18 - A aplicação de agrotóxico é feita com o uso
de quais equipamentos de proteção indivual?
(Não considere equipamentos improvisados)

Vendidas
Chapéu/capuz
Largadas no campo
Óculos/protetor facial

Pulverizador estacionário e/ou semiestacionário

Reaproveitadas

Equipamento de tração mecânica e/ou animal

Depósito de lixo comum

Máscara
Roupa protetora (macacão)
Queimadas ou enterradas
Avental/capa

Por aeronave
Devolvidas ao comerciante

Luvas
Outro modo

Recolhidas pela prefeitura ou órgãos
públicos/ entregue à central de coleta de
embalagens

Nenhum
Depositadas no estabelecimento, aguardando
para serem retiradas
Outro destino

19 - Em 2006 houve casos de pessoas intoxicadas por
agrotóxicos no estabelecimento?

20 - Que outras alternativas utiliza para o controle
de pragas e/ou doenças em vegetais?
(Lavouras, pastagens florestas, produtos de viveiros,
produtos estocados ou armazenados)

Botas
Trator ou veículo utilizado com cabine
protetora
Nenhum

21 - No estabelecimento se faz agricultura orgânica?
(Conforme definido na Lei nº 10.831 de
23 de dezembro de 2003)

Sim
Controle biológico
Não
Não sabe

Queimada de resíduos agrícolas e de restos
de culturas
Outras (uso de repelente, caldas, iscas etc.)

Faz e é certificado por entidade credenciada

Faz e ainda não é certificado por entidade
credenciada
Não faz

Não utiliza
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ÁREA DO ESTABELECIMENTO E SUA UTILIZAÇÃO

04

01 - Qual era a área total e a unidade de medida de superfície do estabelecimento em 31/12/2006?
(A unidade de medida de superfície, irá expressar todas as informações da área do estabelecimento registradas no Quadro 04)

Área total

Produtor sem-área

Unidade de medida
de superfície

03 - De que forma o produtor obteve suas terras?

02 - Qual era a composição da área do estabelecimento em 31/12/2006?

Compra de particular (comprada de terceiros)

Terras próprias - Não considerar as áreas de propriedade do
produtor em poder de terceiros (arrendamento, parceria ou
cessão)

Compra via crédito fundiário (cédula da terra, banco da terra etc.)
Titulação via reforma agrária, programa de reassentamento (inclusive a
regularização de terras de quilombos) ou aguardando titulação

Terras concedidas por órgão fundiário ainda sem título definitivo

Herança

Terras arrendadas mediante pagamento de uma quantia fixa em
dinheiro ou produtos

Doação de particular

Terras em parceria mediante pagamento de parte da produção
(meia, terça, quarta)

Usucapião (posse de terra obtida após seu uso pacífico depois de algum
tempo - Lei nº 6.969)

Terras ocupadas pela qual o produtor nada pagava por seu uso
(ocupação, posse ou cessão)

Outra forma. (Especifique)
Não sabe

04 - Qual era a distribuição das terras do estabelecimento em 31/12/2006?
Lavoura permanente (culturas de longa duração que, após a
colheita, não necessitam de novo plantio)

Matas e/ou florestas naturais (não incluir áreas de
preservação permanente e as em sistemas agroflorestais)

Lavoura temporária, inclusive horticultura (culturas de curta
duração que só produzem uma vez)

Florestas plantadas com essências florestais (nativas ou
exóticas)

Forrageiras para corte (destinadas ao corte e uso na alimentação
dos animais)

Àreas florestais usadas para lavouras e pastejo de
animais

Cultivo de flores (inclusive hidroponia e plasticultura), viveiros de
mudas, estufa de plantas e casas de vegetação)

Tanques, lagos e açudes e/ou área de águas públicas
para exploração da aquicultura

Pastagem natural (pastos não plantados)

Construções, benfeitorias e/ou caminhos - considere a
área das instalações destinadas à criação de animais

Pastagem plantada degradada por manejo inadequado ou por falta
de conservação (pouco produtivas)

Terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas
etc.)

`Pastagem plantada em boas condições (incluir as pastagens que
estão em processo de recuperação)

Terras inaproveitáveis para a agricultura ou pecuária
(pântano, areais, pedreiras etc.)

Matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente
ou reserva ilegal
05 - Qual foi o valor total dos investimentos em 2006?

06 - Qual era o valor total das terras e/ou das culturas permanentes e/ou das matas
plantadas e/ou bens imóveis em 31/12/2006?

Novas terras incorporadas ao estabelecimento

R$

,00

Novas culturas permanentes

R$

,00

Novas matas plantadas

R$

,00

Novas pastagens plantadas

R$

,00

Bens imóveis (prédios, instalações e benfeitorias)

R$

,00

Cultivo convencional (aração mais gradagem) ou gradagem profunda
Cultivo mínimo (só gradagem)

R$

,00

Culturas permanentes sem as terras

R$

,00

Matas plantadas sem as terras

R$

,00

Bens Imóveis (prédios, instalações e outras benfeitorias) R$

,00

Não existia nenhum destes itens em 31/12/2006

Não houve investimento em nenhum destes itens em 2006
07- Qual foi sistema de preparo do solo usado no estabelecimento em 2006?
(Plantio direto na palha - informar a área plantada na mesma unidade de medida
de superfície que foi declarada a área do estabelecimento)

Somente o valor das terras com as matas naturais

08 - Tem nascentes no
estabelecimento?

09 - Tem rios e ou riachos
no estabelecimento?

10 - Tem lagos naturais
e/ou açudes no
estabelecimento?

Protegidas por mata

Protegidos por mata

Protegidos por mata

Não protegidas por mata

Não protegidos por mata

Não protegidos por mata

Não tem nascentes

Não tem nascentes

Plantio direto na palha, qual a área plantadas?
Nenhum

Não tem nascentes

11 - Tem poços e/ou cisternas no estabelecimento?
Poços comuns (minipoços, mini-artesianos) - perfurações no solo para captar água do lençol
freático, com até 40m de profundidade

Cisternas - reservatórios impermeabilizados
normalmente de alvenaria para armazenar água

Poços artesianos ou semi-artesianos - são aqueles nos quais a água jorra por si só (água
confinada sob pressão)

Não tem poços e cisternas

12 - Informe a área irrigada no respectivo método utilizado em 2006. (na mesma unidade de medida de superfície que foi declarada a área total
do estabelecimento)
Inundação - consiste no nivelamento do terreno
para alagamento ou inundação da área de
cultivo de determinadas lavouras
Sulcos - consiste na condução e distribuição da
água através de sulcos ou canais de irrigação
localizados entre linhas de plantio das culturas
Aspersão (pivô central) - método no qual a área
é irrigada por sistema móvel, que consiste de
uma barra com aspersores e que se movimenta
em torno de um ponto fixo

13 - Qual foi a fonte da água
utilizada na irrigação?

Aspersão (outros métodos)
- fixos e móveis, exceto pivô central

Do próprio estabelecimento

Localizado (gotejamento, microaspersão etc.)
- condução da água por tubos, sendo a sua
distribuição feita gota a gota

Bombeada de fontes de fora
do estabelecimento com
equipametneo próprios

Outros métodos de irrigação e/ou de molhação
- incluir as regas manuais utilizando
mangueiras, baldes, latões e outros métodos
não listados anteriormente
Não utilizou irrigação em 2006

Obtida de terceiros, obtida
através de projetos
particulares ou
comunitários de irrigação

4

05

UNIDADES ARMAZENADORAS EXISTENTES NO ESTABELECIMENTO EM 31/12/2006

01 - Quantas são as unidades armazenadoras (número/capacidade)?
(Não considerar como unidade armazenadora: Tonéis ou tanques, latões, cestos, balaios etc. e locais improvisados)
Silos para forragens (não considere instalações para guarda de rações)

Depósitos e silos para a guarda da produção - produtos não-refrigerados
Kg

m

3

Depósitos e silos para a guarda da produção - para grãos
Tanques para resfriamento de leite
Kg
litros
Depósitos e silos para a guarda da produção - para produtos refrigerados
m

06

3

Não tinha unidades armazenadoras em 31/12/2006

TRATORES, IMPLEMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS EXISTENTES NO ESTABELECIMENTO EM 31/12/2006

01 - Quantos tratores existiam no estabelecimento em 31/12/2006?

Com menos de 100 CV

De 100 CV e mais
Não existiam tratores no estabelecimento em 31/12/2006
02 - Quantos implementos e máquinas existiam no estabelecimento
em 31/12/2006?
(Não considere: os que, em 31/12/2006, estavam em trabalho em
outro estabelecimento, arrendados, alugados ou cedidos a terceiros;
e de órgãos governamentais ou contratados de empreiteiros que
estavam no estabelecimento)
Arados (fuçador ou de disco) e escarificador

Roçadeiras

03 - Quantos veículos existiam no estabelecimento
em 31/12/2006?
( Não considere: os do produtor que, em 31/12/2006,
estavam em trabalho em outro estabelecimento,
arrendados, alugados ou cedidos a terceiros; de órgãos
governamentais, contratados de empreiteiros que
estavam no estabelecimento; e para passeio ou lazer )

04 - Qual foi o valor do investimento em tratores,
implementos, máquinas e veículos em 2006?
Tratores novos

,00

R$
Tratores usados

Caminhões
,00

R$

Máquinas e implementos novos

Utilitários

,00

R$
Automóveis

Máquinas e implementos usados
,00

R$

Reboques

Veículos novos

Colheitadeiras (não considere foice, facão)
Motos

,00

R$

Adubadeiras ou distribuidoras de calcário

Veículos usados

Aviões e aeronaves de
uso agrícola

Grades e/ou enxadas rotativas

,00

R$
Semeadeiras e/ou plantadeiras (não considere
cavadeiras, matracas)

Veículos de tração
animal

Pulverizadores e/ou atomizadores (não considere
pulverizador costal)

Embarcações

Ceifadeiras (picadeira de forragens)

Não houve investimento em tratores,
implementos, máquinas e veículos em 2006
05 - Qual era o valor total de tratores,
implementos, máquinas e veículos em 31/12/2006?

Não existiam veículos no
estabelecimento em 31/12/2006

Não existiam implementos e máquinas no
estabelecimento em 31/12/2006

07

Valor total

,00

R$

PRODUTOR E PESSOAS COM LAÇOS DE PARENTESCO COM O MESMO, QUE TRABALHAVAM NO ESTABELECIMENTO

01 - Quantas pessoas estavam ocupadas no estabelecimento (homens, mulheres e
crianças) por dias trabalhados em 2006?
Produtor e pessoas com laços de parentesco com o mesmo
menos de 60 dias

04 - Do total (produtor e pessoas com laços de parentesco com o mesmo), registre o
número de pessoas que: (mesmo que não estivessem efetivamente no estabelecimento em
31/12/2006, por motivo de doença, licença, férias ou viagem)

Total

14 anos
e mais

menos de
14 anos

Residiam no estabelecimento
em 31/12/2006

14 anos
e mais

menos de
14 anos

Sabiam ler e escrever

14 anos
e mais

menos de
14 anos

Recebiam salários

14 anos
e mais

menos de
14 anos

Tinham qualificação
profissional

14 anos
e mais

menos de
14 anos

14 anos
e mais

menos de
14 anos

60 a menos de 180 dias
180 dias e mais
02
02 -- Qual
Qual foi
foi oo valor
valor total
total dos
dos salários
salários pagos
pagos em
em dinheiro ou em produtos em 2006, para
dinheiro
pessoas
ou em
com
produtos
laços deem
parentesco
2006, paracom
pessoas
o produtor?(Inclusive 13°, férias e encargos)
com laços de parentesco com o produtor?
(inclusive 13°, férias e encargos)
Salários
,00
R$
Não houve pagamento de salários em 2006
2006
,00
R$
03 - Quantas pessoas (produtor e pessoas com laços de parentesco com o mesmo),
trabalhavam no estabelecimento em 31/12/2006? (Mesmo que não estivessem efetivamente
no estabelecimento em 31/12/2006, por motivo de doença, licença, férias ou viagem)

Homens

14 anos
e mais

menos de
14 anos

Mulheres

14 anos
e mais

menos de
14 anos

Trabalhavam somente em
atividades não-agropecuárias

Não havia nenhuma pessoa classificada nos itens acima de 31/12/2006
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ATIVIDADE REMUNERADA FORA DO ESTABELECIMENTO EM 2006

08

01 - Que atividade econômica o produtor teve fora do estabelecimento agropecuário
em 2006?

02 - Que atividade econômica algum membro da família do produtor, que residia
no estabelecimento, teve fora do estabelecimento agropecuário em 2006?
(Independente de trabalhar ou não no estabelecimento)

Agropecuária
Agropecuária
Não-agropecuária

Não-agropecuária

Não teve atividade econômica fora do estabelecimento agropecuário em 2006

Não teve atividade econômica fora do estabelecimento agropecuário em 2006

PESSOAL OCUPADO SEM LAÇOS DE PARENTESCO COM O PRODUTOR

09

01 - Quantos empregados e outra condição estavam ocupados no estabelecimento
(homens, mulheres e crianças) por dias trabalhados em 2006?
(inclusive pessoas não-remuneradas com laços de parentesco com os mesmos
que os auxiliavam)

02 - Qual foi o valor total dos salários pagos em dinheiro ou em produtos para
empregados ou outra condição em 2006?
(Inclusive 13º , feriase encargos)

Empregados permanentes, temporários, parceiros e outra condição

Valor total

menos de 60 dias

R$

60 a menos de 180 dias

,00

180 dias e mais
Não houve utilização de empregados em 2006

03 - Quantas pessoas (empregados, outra condição e pessoas não-remuneradas
com laços de parentesco com os mesmos), estavam ocupadas
no estabelecimento em 31/12/2006?
(mesmo que não estivessem efetivamente no estabelecimento em 31/12/2006,
por motivo de doença, licença, férias ou viagem)

04 - Do total (empregados e outra condição), registre o número de pessoas que:
(mesmo que não estivessem efetivamente no estabelecimento em 31/12/2006,
por motivo de doença, licença, férias ou viagem)
TOTAL
14 anos e mais

Empregados permanentes - Homens
14 anos e mais

menos de 14 anos
Residiam no estabelecimento em 31/12/2006

Empregados permanentes - Mulheres
14 anos e mais

menos de 14 anos

menos de 14 anos

14 anos e mais

menos de 14 anos

Empregados temporários - Homens
Tinham qualificação profissional
14 anos e mais

menos de 14 anos
14 anos e mais

menos de 14 anos

Empregados temporários - Mulheres
14 anos e mais

menos de 14 anos
Trabalhavam em atividades não-agropecuárias

Empregados parceiros - Homens
14 anos e mais
14 anos e mais

Não havia nenhuma pessoa classificada nos itens acima em 31/12/2006

Empregados parceiros - Mulheres
14 anos e mais

menos de 14 anos

menos de 14 anos

menos de 14 anos

Outra condição (moradores, agregados) - Homens
14 anos e mais

menos de 14 anos

Outra condição (moradores, agregados) - Mulheres
14 anos e mais

menos de 14 anos

Não havia empregados e outra condição em 31/12/2006

EMPREGADOS TEMPORÁRIOS EM 2006

10

01 - Para quais tarefas houve contratação de empregados temporários em 2006?

02 - Qual foi o número de diárias pagas aos
empregados temporários em 2006?

Preparo do solo, capinas, tratos culturais e limpeza de pastos

Outras tarefas

Plantio ou semeadura

Não houve contratação de empregados
temporários em 2006

Diárias pagas

Colheita

03 - Em quais meses de 2006 contratou empregados temporários?
Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

6

CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE TERCEIROS EM 2006

11

01 - De que forma foi feita a contratação de mão-de-obra através de terceiros no estabelecimento em 2006?

Empreiteiro (pessoa física)

Cooperativa

Empresa (pessoa jurídica), exceto cooperativas

Não contratou mão-de-obra através de
terceiros em 2006

02 - Qual foi o número de dias utilizados no serviço
de empreitada em 2006?

Dias utilizados

Não sabe

04 - Qual foi o valor total da despesa com a
contratação de mão-de-obra através de terceiros
em 2006?

03 - Para quais finalidades contratou mão-de-obra através de terceiros sem 2006?

Preparo do solo

Plantio ou semeadura

Tratos culturais

Colheita

Limpeza de pastos

Construção e manutenção de cercas

Construção e manutenção de canais de irrigação
ou drenagem

Classificação/seleção e/ou embalagem de produtos

Beneficiamento e/ou transformação de produtos

Outras finalidades

Valor total

,00

R$

PECUÁRIA: EXISTÊNCIA DE ANIMAIS EM 2006

12
01 - Que espécies de animais de grande porte existiam no
estabelecimento em 2006?
Bovinos (bois e vacas)
Bubalinos (búfalos e búfalas)
Equinos (cavalos e éguas)

02 - Que espécies de animais de médio porte existiam no
estabelecimento em 2006?

Suínos (porcos e porcas)

Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos

Caprinos (bodes e cabras)

Outras aves (patos, gansos, marrecos, perus,
codornas, avestruzes etc.)

Ovinos (carneiros e ovelhas)

Asininos (jumentos e jumentas)

03 - Que espécies de animais de pequeno porte existiam
no estabelecimento em 2006?

Nenhuma espécie de médio porte

Muares (burros e mulas)

Coelhos
Apicultura (abelhas)
Aquicultura (peixes, camarões, ostras,
mexilhões etc.)

Nenhuma espécie de grande porte

Ranicultura (rãs)
Sericicultura (bichos-da-seda)
Nenhuma espécie de pequeno porte

13

CARACTERÍSTICAS DA PECUÁRIA

01 - Existia criação de animais integrada (parceria) à indústria no estabelecimento em 2006?
Sim

Não

02 - Quais foram os animais de grande porte integrados à
indústria em 2006?

03 - Quais foram os animais de médio porte integrados à
indústria em 2006?

04 - Quais foram os animais de pequeno porte integrados
à indústria em 2006?

Bovinos (bois e vacas)

Suínos (porcos e porcas)

Galinhas, galos, frangas, frangos e pintos

Bubalinos (búfalos e búfalas)

Caprinos (bodes e cabras)

Outras aves (patos, gansos, marrecos, perus,
codornas, avestruzes etc.)

Equinos (cavalos e éguas)

Ovinos (carneiros e ovelhas)

Coelhos

Nenhuma espécie de médio porte integrada
a indústria

Apicultura (abelhas)

Asininos (jumentos e jumentas)
Muares (burros e mulas)

Aquicultura (peixes, camarões, ostras,
mexilhões etc.)

Nenhuma espécie de grande porte integrada
a indústria

Ranicultura (rãs)
Sericicultura (bichos-da-seda)
Nenhuma espécie de pequeno porte integrada
a indústria

05 - Quais foram os tipos de despesasa pagas
parcialmente ou totalmente pelo integrador em 2006?

Animal para engorda ou produção

06 - Onde faz o tratamento do esterco dos animais do
estabelecimento?

Lagoa anaeróbica

07 - Faz controle de doenças e/ou parasitas no animais
do estabelecimento?

Sim, qual o valor da despesa na compra de
medicamentos em 2006?

Ração
Esterqueiras
Produto veterinário
Energia elétrica
Combustível

R$

,00

Biodigestor
Não
Composteira

Outras despesas (Especifique)

Outra forma (Especifique)

Nenhum tipo de despesa paga

Não faz tratamento do esterco dos animais

08 - Fez rotação de pastagens em 2006?
Sim
Não

7
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BOVINOS: BOIS E VACAS

01 - Qual foi o valor da compra e/ou venda de sêmen e/ou
embriões de bovinos em 2006?

02 - Qual foi o número de bovinos nascidos no
estabelecimento em 2006?

03 - Qual foi o número de bovinos vitimados no no
estabelecimento em 2006?
De menos de 1 ano

Despesa com a compra

Número
cabeças

,00

R$

De 1 ano e mais

Receita com a venda

cabeças
cabeças

,00

R$

Não houve despesa nem receita com sêmen
e embriões de bovinos em 2006

Não houve bovinos nascidos em 2006

04 - Qual foi o número e o valor de bovinos comprados em 2006?
(Inclusive os recebidos em transferência)

Não houve bovinos vitimados em 2006

05 - Qual foi o número e o valor dos bovinos abatidos no estabelecimento em 2006?

Matrizes e reprodutores

Número/valor
cabeças

,00

R$

cabeças

,00

R$

Cria, recria, engorda ou trabalho
Não houve bovinos abatidos em 2006
cabeças

,00

R$

Não houve compra de bovinos em 2006
07 - Qual era o total de bovinos em 31/12/2006?

06 - Produção de leite de vaca em 2006
Vacas ordenhadas

cabeças

Leite produzido

litros

Preço médio unitário do litro de leite produzido

R$

cabeças
Não existiam bovinos no estabelecimento em 31/12/2006

08 - Qual era o valor total dos bovinos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

Leite cru vendido (mesmo resfriado)

litros

Leite cru beneficiado no estabelecimento

litros

Valor total

,00

R$

09 - Qual foi o número e o valor dos bovinos vendidos em 2006?
(Inclusive os transferidos para outro estabelecimento)
Leite pasteurizado vendido

litros
Número/valor

Preço médio unitário do litro de leite pasteurizado

R$

Não houve bovinos vendidos em 2006

10 - Qual era a distribuição dos bovinos, por faixa etária, em 31/12/2006?

11 - Qual foi o número e o valor dos bovinos vendidos em 2006?
(Inclusive os transferidos para outros estabelecimentos)

de 1 ano

Bezerras

Bezerros

de 1 a 2 anos

Novilhas

Novilhos

de 2 anos ou mais
(vacas e touros)

Vacas

de 2 anos ou mais
(bois e garrotes)

Corte

,00

R$

cabeças
Não houve produção de leite de vaca em 2006

Touros

Trabalho

Matrizes e reprodutores

cabeças

R$

,00

Cria, recria engorda ou trabalho

cabeças

R$

,00

Animais precoces com mais
de 24 meses de idade para abate

cabeças

R$

,00

Animais machos com mais
de 24 meses de idade para abate

cabeças

R$

,00

Animais fêmeas com mais
de 24 meses de idade para abate

cabeças

R$

,00

Não houve venda de bovinos em 2006
12 - Qual foi a finalidade principal da
criação de bovinos em 2006?

13 - Quais foram as fases de criação
adotadas na finalidade corte?

Corte

Cria

Leite

Recria

Trabalho

Sim

Não

Não

Sal Mineral
cabeças

Ração, grãos, subprodutos agroindustriais
Não fez suplementação alimentar

19 - Fez inseminação artificial nas vacas do estabelecimento em 2006?
( Independente do número de vezes )

Não

Sim

17 - Qual foi a suplementação alimentar fornecida aos
bovinos em 2006?

Não

Sim, quantas vacas foram inseminadas?

15 - Teve bovino rastreado em 2006?

Engorda

16 - Fez confinamento de bovinos no estabelecimento
ou em outra unidade especializada em 2006?
Sim, quantos bovinos
foram confinados?

14 - Utilizou ordenha mecânica em 2006?

18 - Utilizou pastos comuns ou alugados fora do
estabelecimento em 2006?
Sim, quantos bovinos utilizaram
estes pastos em 2006?

cabeças

Não

20 - Fez transferência de embriões nas vacas do estabelecimento em 2006?
( Independente do número de vezes )
cabeças

Sim, quantas vacas receberam embriões?
Não

cabeças

8
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BUBALINOS: BÚFALOS E BÚFALAS

01 - Qual foi o valor da compra e/ou venda de sêmen e/ou embriões de bubalinos em 2006?

Despesa com a compra

R$

,00

Receita com a venda

R$

,00

EQUINOS: CAVALOS E ÉGUAS
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01 - Equinos no estabelecimento

Não houve despesa nem receita com sêmen e embriões de bubalinos em 2006

Total em 31/12/2006

cabeças

Nascidos em 2006

cabeças

Vitimados em 2006

cabeças

Comprados em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

Vendidos em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

02 - Bubalinos no estabelecimento

Total em 31/12/2006

Nascidos em 2006

cabeças

cabeças
Não existia criação de equinos em 2006

Vitimados em 2006

cabeças

Comprados em 2006 (número/valor)

02 - Qual era o valor total dos equinos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

cabeças

R$

,00
Valor total

Vendidos em 2006 (número/valor)

cabeças

R$

R$

,00

,00
03 - Qual foi o valor da compra e/ou venda de sêmen e/ou embriões de equinos em 2006?

Abatidos em 2006 (número/valor)

cabeças

R$

,00
Despesa com a compra

R$

,00

Receita com a venda

R$

,00

Não existia criação de bubalinos em 2006

03 - Qual era a composição do rebanho de bubalinos em 31/12/2006?

Não houve despesa nem receita com sêmen e embriões de equinos em 2006
De menos de 1 ano

cabeças

De 1 ano e mais - Machos

cabeças

ASININOS: JUMENTOS E JUMENTAS
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01 - Asininos no estabelecimento
De 1 ano e mais - Fêmeas

cabeças
Total em 31/12/2006

cabeças

Nascidos em 2006

cabeças

Vitimados em 2006

cabeças

Comprados em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

Vendidos em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

04 - Qual era o valor total dos bubalinos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

Valor total

R$

,00

05 - Produção de leite de búfala em 2006

Búfalas ordenhadas

Leite produzido

cabeças

litros
Não existia criação de asininos em 2006

Preço médio unitário
do litro de leite produzido R$
02 - Qual era o valor total dos asininos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)
Leite vendido

litros

Não houve produção de leite de búfala em 2006

Valor Total

R$

,00

9

18

MUARES: BURROS E MULAS

20

CAPRINOS: BODES E CABRAS

01 - Qual foi o valor da compra e/ou venda de sêmen e/ou embriões de caprinos em 2006?

01 - Muares no estabelecimento

Total em 31/12/2006

cabeças

Nascidos em 2006

Despesa com a compra
R$

,00

R$

,00

cabeças
Receita com a venda

Vitimados em 2006

cabeças

Comprados em 2006 (número/valor)

cabeças

R$

,00

Vendidos em 2006 (número/valor)

cabeças

R$

,00

Não houve despesa nem receita com sêmen e embriões de caprinos em 2006

02 - Caprinos no estabelecimento

Não existia criação de muares em 2006
Total em 31/12/2006

cabeças

Nascidos em 2006

cabeças

Vitimados em 2006

cabeças

02 - Qual era o valor total dos muares existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
( criação e outros fins)

Valor Total
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,00

R$

SUÍNOS: PORCOS E PORCAS
Comprados em 2006
(número/valor)

01 - Fez inseminação artificial nas vacas do estabelecimento em 2006?
(Independete do número de vezes)

cabeças

R$

,00

cabeças

Sim, quantas porcas foram inseminadas?
Não

02 - Qual foi o valor da compra e/ou venda de sêmen e/ou embriões de suinos em 2006?

Despesa com a compra

R$

,00

Receita com a venda

R$

,00

Vendidos em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

Abatidos em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

Não existia criação de caprinos em 2006

03 - Qual era a composição do rebanho de caprinos em 31/12/2006?

Não houve despesa nem receita com sêmen e embriões de suínos em 2006
Cabras (matrizes)

cabeças

03 -Suínos no estabelecimento

Bodes (reprodutores)

Total em 31/12/2006

cabeças

Nascidos em 2006

cabeças

Vitimados em 2006

cabeças

Comprados em 2006
(número/valor)

cabeças

cabeças

Outros caprinos

cabeças

04 - Qual era o valor total dos caprinos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

R$

,00
Valor Total

Vendidos em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

Abatidos em 2006
(número/valor)

cabeças

R$

,00

,00

R$

05 - Produção de leite de cabra em 2006

Não existia criação de suínos em 2006
Cabras ordenhadas

cabeças

Leite produzido

litros

04 - Qual era a composição do rebanho de suínos em 31/12/2006?

Para engorda

cabeças

Para reprodução - Matrizes

cabeças

Para reprodução - Varões

cabeças

05 - QUal era o valor total dos suínos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

Preço médio unitário
do litro de leite produzido R$

Leite vendido

litros

Não houve produção de leite de cabra em 2006
Valor Total

R$

,00

10
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OVINOS: CARNEIROS E OVELHAS
03 - Qual era a composição do rebanho de ovinos em 31/12/2006?

01 - Qual foi o valor da compra e/ou venda de sêmen e/ou embriões de ovinos em 2006?

Despesa com a compra

R$

,00

Receita com a venda

R$

,00

Não houve despesa nem receita com sêmen e embriões de ovinos em 2006
02 - Ovinos no estabelecimento

cabeças

Nascidos em 2006

cabeças

Vitimados em 2006

cabeças

Comprados em 2006
(número/valor)

cabeças

Abatidos em 2006
(número/valor)

cabeças

Carneiros (reprodutores)

cabeças

Outros ovinos

cabeças

04 - Qual era o valor total dos ovinos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

Total em 31/12/2006

Vendidos em 2006
(número/valor)

Ovelhas (matrizes)

Valor Total

05 - Produção e venda de lã em 2006

R$

cabeças

R$

cabeças

R$

Animais tosqueados

cabeças

Lã produzida

kg

,00

,00

Preço médio unitário do quilo da
lã produzida

,00

R$

Lã vendido

Não existia criação de ovinos em 2006
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,00

R$

kg

Não houve produção de lã em 2006

GALINHAS, GALOS, FRANGAS, FRANGOS E PINTOS

01 - Qual era o efetivo de galinhas, galos, frangas,
frangos e pintos no estabelecimento em 31/12/2006?

Efetivo em 31/12/2006

cabeças

05 - Quantas galinhas, galos, frangas, frangos, e pintos
e/ou dúzias de ovos foram COMPRADOS em 2006?

Galinhas, galos, grangas
e frangos (quantidade/
preço médio unitário)

Não existia criação de galinhas, galos,
frangas, frangos e pintos em 31/12/2006

02 - Qual era a composição do plantel em 31/12/2006?

cabeças

07 - Qual foi a produção e a venda de ovos de galinha
no estabelecimento em 2006

Produção de ovos
(quantidade/preço médio
unitário-dúzia)

R$

R$

Pintos de 1 dia
(quantidade/preço
médio unitário)

cabeças

Ovos vendidos para consumo
(quantidade/preço médio
unitário-dúzia)

R$
Pintos, frangos e frangas
para engorda

dúzias

dúzias

R$

cabeças
Ovos para incubação
(quantidade/preço
médio unitário-dúzia)

dúzias

Ovos vendidos para incubação
(quantidade/preço médio
unitário-dúzia)

dúzias

cabeças

Galos

R$

R$

Não houve compras em 2006
Galinhas poedeiras

cabeças

03 - Qual era o valor total de galinhas, falos, frangas,
frangos e pintos existentes no estabelecimento em
31/12/2006? (reprodução, criação e outros fins)

06 - Quantas galinhas, galos, frangas, frangos, e pintos
e/ou dúzias de ovos foram VENDIDOS em 2006?

Galinhas, galos, grangas
e frangos (quantidade/
preço médio unitário)

Valor total

R$

Não houve produção de ovos em 2006

,00

04 - Qual foi a finalidade principal da criação de
galinhas, galos, frangas, frangos e pintos em 2006?

cabeças

08 - Quantas galinhas, galos, frangas e frangos
foram ABATIDOS em 2006?

Galinhas, falos, frangas e frangos
(quantidade/preço médio unitário)

cabeças

R$

R$

Não houve galinhas, galos, frangas e
frangos abatidos em 2006

Pintos de 1 dia
(quantidade/preço
médio unitário)

cabeças
09 - Quantas galinhas, galos, frangas, frangos e pintos
foram VITIMADOS em 2006?

R$
Produção de pintos de 1 dia (incubatórios)
Produção de matrizes e reprodutores
(avozeiros)

Ovos para incubação
(quantidade/preço
médio unitário-dúzia)

Galinhas, falos, frangas, frangos e pintos vitimados
dúzias

Produção de ovos
R$

cabeças

Produção de frangos para corte

Outra finalidade (subsistência ou não definida)

Não houve vendas de galinhas, galos,
frangas e pintos em 2006

Não houve galinhas, galos, frangas, frangos
e pintos vitimados em 2006

11
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OUTRAS AVES

01 - Quais foram as espécies de outras aves
criadas no estabelecimento em 2006

02 - Outras aves no estabelecimento

03 - Qual era o valor total das outras
aves existentes no estabelecimento
em 31/12/2006?

Total de outras aves em 31/12/2006

Patos, gansos e marrecos

cabeças

Perus

Compra de outras aves em 2006
(quantidade/valor total)

cabeças

R$

,00

R$

,00

Valor total

Codornas
Venda de outras aves em 2006
(quantidade/valor total)

Avestruzes

cabeças

,00

R$
Perdizes e faisões

Produção de ovos de outras aves em 2006
(quantidade/valor total)

dúzias

R$

,00

Venda de ovos de outras aves em 2006
(quantidade/valor total)

dúzias

R$

,00

Outras
Não existiam outras aves no
estabelecimento em 2006
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COELHOS
13 - Qual era o valor total dos coelhos existentes no estabelecimento em 31/12/2006?
(reprodução, criação e outros fins)

13 - Coelhos no estabelecimento

Total em 31/12/2006
cabeças
Valor total

Compra em 2006
(quantidade/valor total)

cabeças

R$

,00

Vendidos em 2006
(quantidade/valor total)

cabeças

R$

,00

Abatidos em 2006
(quantidade/valor total)

dúzias

R$

,00

,00

R$

Não existia criação de coelhos em 2006
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APICULTURA: ABELHAS
03 - Qual foi o valor da produção de geléia real, própolis, pólen etc., em 2006

01 - Qual foi a produção total de mel de abelha em 2006?

Mel de abelha produzido em 2006
kg
Preço médio unitário do quilo
do mel produzido

R$

Valor da produção

,00

R$

Não houve produção de geléia real, própolis, polén, outros produtos.

Mel de abelha vendido em 2006
kg

04 - Qual era o total de caixas (colméias) existentes em 31/12/2006?

Não houve produção de mel de abelha em 2006
Total de caixas (colméias)
02 - Qual foi a produção total de cera de abelha em 2006?
Não existiam caixas (coméias) no estabelecimento. em 2006
Cera de abelha produzida em 2006
kg
05 - Qual foi o valor da despesa na compra de enxames em 2006?
Preço médio unitário do quilo
da cera produzida

R$
Despesa em 2006

Cera de abelha vendida em 2006

,00

R$

kg
Não houve despesa na compra de enxames em 2006
Não teve produção de cera de abelha em 2006
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AQUICULTURA: PEIXES, CAMARÕES, OSTRAS, MEXILHÕES E OUTROS

01 - Qual foi o ambiente da criação?

02 - Quais foram as espécies de peixes criadas no estabelecimento em 2006?

Água doce

Carpa

Piaus

Água salgada ou salobra

Tambacu

Truta

Compras em 2006 R$

,00

Não houve nenhuma criação

Curimatã

Tilápia

Vendas em 2006

R$

,00

Pacu

Tambaquis

Pintado

Peixes Ornamentais

Outras espécies de peixes

Não houve criação de peixes em 2006

12
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AQUICULTURA: PEIXES, CAMARÕES, OSTRAS, MEXILHÕES E OUTROS

03 - Produção e valor da produção de peixes em 2006

04 - Produção e valor da produção de camarões em 2006
Kg

Produção obtida

Kg

Produção obtida

Preço médio unitário do quilo da produção obtida
Preço médio unitário do quilo da produção obtida

R$

R$
Produção vendida

Kg

Kg

Produção vendida

Valor da despesa na compra de larva/pós-larva
Valor da despesa na compra de alevinos em 2006

,00

R$

,00

R$

,00

Valor da receita na venda de larva/pós-larva

Valor da receita na venda de alevinos em 2006

Não houve produção de camarão em 2006

,00

R$

R$

Não houve produção em 2006

Não houve criação de camarão em 2006

05 - Produção e valor da produção de ostras/vieiras em 2006

06 - Produção e valor da produção de mexilhões em 2006

Produção obtida

Produção obtida

Kg

Preço médio unitário do quilo da produção obtida

Preço médio unitário do quilo da produção obtida

R$

R$

Produção vendida

Kg

Valor da despesa na compra de sementes em 2006

Kg

Produção vendida

Kg

Valor da despesa na compra de sementes em 2006
R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

Valor da despesa na compra de girinos em 2006

R$

,00

Valor da receita na venda de girinos em 2006

R$

,00

Valor da receita na venda de sementes em 2006

Valor da receita na venda de sementes em 2006

Não houve produção em 2006

Não houve produção em 2006

Não houve criação em 2006

Não houve criação em 2006
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RANICULTURA: RÃS

01 - Houve produção de carne e/ou outros produtos de rãs em 2006?

Produção obtida de carne em 2006

Kg

Preço médio unitário do quilo da produção obtida

R$
Não houve produção de carne e de outros produtos de rãs em 2006

Produção vendida de carne em 2006

Não houve criação de rãs em 2006

Kg
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SERICICULTURA: BICHO-DA-SEDA

01 - Qual foi a quantidade e o valor de casulos vendidos em 2006?

Casulos (quantidade vendida/preço médio do quilo)

Kg

R$

Não houve venda de casulos em 2006
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CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO VEGETAL

01 - Que produção vegetal foi integrada à indústria em 2006? 02 - Que outro tipo de produção vegetal foi integrado à
indústria em 2006?
Fumo

Efetivo da silvicultura

03 - Quais foram os tipos de despesas pagas
parcialmente ou totalmente pelo integrador em 2006?
Calcário e corretivo
Adubo e fertilizante

Outro tipo de produção vegetal

Produtos da silvicultura
Agrotóxico

Não existia produção vegetal integrada à indústria

Horticultura
Semente e/ou muda
Floricultura

Energia elétrica

Extração Vegetal

Combustível

Lavoura Permanente

Outras
despesas

Lavoura Temporária

Nenhum tipo de despesa paga

Especifique

13

EFETIVOS DA SILVICULTURA

31

01 - Quais eram os efetivos da silvicultura com mais de 500 pés existentes em 31/12/2006 ?

02 - Efetivo da Silvicultura
(registre espécies florestais que tinham mais de 500 pés em 31/12/2006)

Efetivo da Silvicultura
Acácia Negra

Outras espécies

Algarobeira

Pinheiro americano (pinus)

Pés existentes em 31/12/2006

Bambu (taquara)

Pinheiro americano (araucária)

Bracatinga

Quiri ou kiri

Pés colhidos/Cortados em 2006

Eucalipto

Sabiá

Ipê

Teca

Mogno ou aguano

Não existia efetivo de silvicultura
com mais de 500 pés em 31/12/2006

Área colhida/Cortada e
unidade de superfície

Pés plantados em 2006

PRODUTOS DA SILVICULTURA

32
01 - Quais foram os produtos da silvicultura colhidos em 2006?

02 - Produtos da Silvicultura
Quantidade produzida em 2006

Produtos da Silvicultura
Cascas de Acácia Negra - kg

Mudas de Eucalipto - unidade

Lenha - m

Mudas de outras espécies
florestais

Madeira em toras
(outras finalidades)

Mudas de Pinheiro - unidade

Madeira em toras
(papel e celulose)

Outros produtos

3

Quantidade vendida em 2006

Unidade de medida
(nome/equivalência)
Preço médio unitário
R$
Destino/Consumo

Não houve colheita de
silvicultura em 31/12/2006

33

Destino/Venda

HORTICULTURA

01 - Houve colheita de horticultura no estabelecimento em 2006?

02 - Produtos da Horticultura

Para comercialização e consumo, quais?
Camomila - kg

Manjericão - kg

Cará - kg

Maxixe - kg

Caruru - kg

Milho verde (espiga) - kg

Cebolinha (folha) - kg

Morango - kg

Cenoura - kg

Mostarda (semente) - kg

Chicória, endívia
ou escarola - kg

Mudas e outra formas de
propagação (produzida para
plantio)

Chuchu - kg

Nabiça - kg

Coentro (folha) - kg

Nabo - kg

Cogumelos
(comestíveis) - kg

Orégano - kg

Couve (comum, mineira,
crespa)

Outros produtos

Quantidade produzida em 2006

Abobrinha - kg
Acelga - kg
Agrião - kg
Aipo ou salsão - kg
Alcachofra - kg
Alcaparra - kg

Quantidade vendida em 2006

Unidade de medida
(nome/equivalência)

Preço médio unitário

R$

Alecrim - kg
Alface - kg
Alho-porró - kg
Almeirão ou
chicória-amarga - kg

Destino/Consumo

Destino/Venda

Pepino - kg
Couve-flor - kg

Aspargo - kg

Pimenta - kg
Erva-doce ou anis verde
(flores p infusao) - kg

Batata-baroa ou
mandioquinha-sal

Ervilha (vagem) - kg

Batata-doce - kg

Quiabo - kg

Espinafre - kg

Rabanete - kg

Gengibre - kg

Repolho - kg

Beterraba - kg

Hortelã-pimenta ou
menta (folha) - kg

Rúcula ou pinchão - kg

Boldo - kg

Inhame - kg

Salsa - kg

Brócolis - kg

Jiló - kg

Sementes produzida
para plantio

Bucha ou esponja
vegetal (lufa) - kg

Lentilha - kg

Berinjela - kg
Bertalha - kg

Irrigação

Pimentão - kg
Agrotóxico

Adubação

Taioba (folha) - kg
Tomate (estaqueado) - kg

Somente para consumo
no próprio estabelecimento

Valor da Produção R$

,00

Vagem (feijão-vagem) - kg

Não houve colheita da horticultura em 2006

14
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FLORICULTURA

01 - Quais foram os produtos da floricultura e/ou plantas ornamentais colhidos em 2006?

02 - Floricultura

Produtos da floricultura e/ou plantas ornamentais
Flores e folhagens para corte

Mudas e outras formas de propagação
(produzidas para plantio)

Gramas

Plantas ornamentais em vasos

Medicinais (plantas, flores e folhas)

Sementes (produzidas para plantio)

Valor da produção em 2006

R$

,00

Valor da venda em 2006

R$

,00

Destino/Consumo

Mudas de plantas ornamentais

Destino/Venda
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EXTRACAO VEGETAL

05 - Quais foram os produtos da extração vegetal colhidos em 2006?

01 - Produtos da Extração Vegetal

Produtos da extração vegetal
Açaí (fruto) - kg

Caucho (goma elástica) - kg

Andiroba
(semente oleaginosa)- kg

Copaíba (óleo ou balsamo)- kg

Babaçu (amêndoa) - kg

Maniçoba (goma elástica) - kg

Quantidade
produzida em 2006

Murumuru (semente oleaginosa) - kg

Cumaru ou
fava-de-tonca (semente)- kg

Quantidade
vendida em 2006
Oiticica (semente oleaginosa) - kg

Cupuaçu - kg
Babaçu (coco) - kg
Bacuri - kg

Erva-mate (cancheada
ou folha verde) - kg

Outros produtos

Ipecacuanha ou poaia (raiz) - kg
Borracha (látex coagulado) - kg

Unidade de medida
(nome/equivalência)

Palmito (açaí, pupunha etc.) - kg

Jaborandi (folha) - kg
Preço médio unitário R$

Pequi - kg

Borracha (látex líquida) - kg
Lenha - m3
Buriti (coco)- kg
Buriti (palha) - kg
Butiá (fibra) - kg
Cajarana, cajá-manga,
cajá ou tapereba - kg

Piaçaba (fibra) - kg
Licuri ou auricuri ou uricuri
(cera) - kg

Destino/Consumo

Pinhão (fruto da araucária) - kg

Licuri ou auricuri ou uricuri
(coquilho) - kg

Pupunha (coco) - kg

Maçaranduba (goma
não elástica) - kg

Sorva (goma não-elástica) - kg

Destino/Venda

Carnaúba (cera) - kg
Carnaúba (pó de palha) - kg

Madeira em toras
(outras finalidades) - m3

Tucumã - kg

Casca de angico- kg

Madeira em toras
(papel e celulose) - kg

Ucuúba (amêndoa) - kg

Castanha-do-pará - kg

Mangaba (fruto) - kg

Não houve colheita de
extração vegetal em 2006

35

LAVOURA PERMANENTE

01 - Quais foram os produtos da lavoura permanente em 2006?
Produtos da lavoura permanente
Abacate - kg
Açaí (fruto) - kg
Acerola ou cereja das
antilhas - kg
Agave ou sisal (fibra) - kg
Agave ou sisal (folha) - kg
Algodão arbóreo (caroço) - kg
Ameixa - kg

Café canephora, robusta
ou conilon - kg

Goiaba - kg

Mamão - kg

Outros produtos - kg

Caju (fruto) - kg

Graviola - fruto

Manga - kg

Palmito (açaí,
pupunha etc.) - kg

Camu-camu - kg

Guaraná (semente) - kg

Maracujá - kg

Jabuticaba - kg

Mudas de cacau - unidade

Jaca - fruto

Mudas de café - unidade

Jambo - kg

Mudas de caju - unidade

Kiwi ou quivi - kg

Mudas de
coco-da-baía - unidade

Pupunha (coco) - kg

Mudas de frutas cítricas
(laranja, limão etc.) - unidade

Romã - kg

Caqui - kg

Pêra - kg
Pêssego - kg

Carambola - kg

Pimenta-do-reino - kg

Castanha de caju - kg
Chá-da-índia - kg

Pitanga - kg

Amora (folha) - kg

Coco-da-baía - fruto

Amora (fruto) - kg

Cravo-da-índia
(flor condimentar) - kg

Laranja (lima, pêra,
da terra etc.)

Cupuaçu - kg

Lichia - kg

Mudas de mamão - unidade

Tangerina, bergamota,
mexerica - kg

Borracha (látex coagulado) - kg

Dendê (coco) - kg

Lima (de bico,
da pérsia etc.) - kg

Mudas de outros produtos
da lavoura - unidade

Urucum (semente
colorífica) - kg

Borracha (látex líquido) - kg

Erva-mate (cancheada
ou folha verde) - kg

Limão - kg

Mudas de uva - unidade

Uva (mesa) - kg

Cacau (amêndoa) - kg

Figo - kg

Louro (folha) - kg

Nectarina - kg

Café arábica
(grão não torrado) - kg

Uva (vinho, suco ou
passas) - kg

Fruta-de-conde - kg

Maçã - kg

Nêspera - kg

Não existia produtos de
lavoura permanente em 2006

Banana - kg

02 - Quantos pés existiam do produto
de lavoura permanente em 31/12/2006?

03 - Houve colheita de produto de
lavoura permanente no estabelecimento em 2006?

04 - Qual foi o valor da produção e venda do produto
em lavoura permanente em 2006?

Sim, com comercialização
Pés existente em 31/12/2006

Valor da produção em 31/12/2006
Sim, somente para consumo no estabelecimento

Não existiam pés em 31/12/2006

Não houve colheita em 31/12/2006

Valor da venda em 2006

15
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LAVOURA PERMANENTE

05 - Qual foi o valor da produção e venda do produto de Lavoura Permanente em 2006?

06 - Qual o destino do consumo?

Destino / Consumo

Quantidade produzida em 2006

Quantidade vendida em 2006

07 - Qual o destino da venda ?

Unidade de medida

Destino / Venda

Preço médio unitário

08 - Qual foi o total dos pés plantados, características do produto de Lavoura
Permanente em 2006 e área total plantada em 31/12/2006?

R$
Pés colhidos em 2006

Pés plantados em 2006
Área colhida em 2006
Área total plantada em 31/12/2006
Unidade de medida de superfície
Unidade de medida de superfície
Forma de colheita

Tipo de cultivo

Principal mês de colheita

Irrigação

Agrotóxico

Adubação
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LAVOURA TEMPORARIA

01 - Quais foram os produtos da lavoura temporária colhidos em 2006?
Produtos da lavoura temporária
Centeio em grão - kg

Girassol (semente
oleaginosa) - kg

Outros produtos

Soja em grão - kg

Abóbora, moranga,
jerimum - kg

Cevada em casca - kg

Juta (fibra) - kg

Rami (fibra) - kg

Sorgo em grão - kg

Algodão herbáceo
(em caroço) - kg

Colza em grão (inclusive
canora e) - kg

Linho (fibra) - kg

Sementes de algodão
(produzidas para plantio) - kg

Sorgo forrageiro - kg

Malva (fibra) - kg

Sementes de arroz
(produzidas para plantio) - kg

Sorgo vassoura - kg
Toletes de cana de açúcar
(produzida para plantio) - kg

Abacaxi ou ananás - fruto

Alho - kg

Ervilha em grão - kg

Amendoim em casca - kg

Fava em grão - kg

Mamona - kg

Sementes de batata-inglesa
(produzidas para plantio) - kg

Arroz em casca - kg

Feijão de cor em grão
(exclusive preto) - kg

Mandioca aipim,
macaxeira - kg

Sementes de feijão
(produzidas para plantio) - kg

Tomate rasteiro(industrial) - kg

Aveia branca em grão - kg

Feijão fradinho, caupi,
corda, moita ou macaca - kg

Melancia - kg

Sementes de forrageiras
(produzidas para plantio) - kg

Trigo em grão - kg
Trigo preto em grão
(sarraceno, morisco) - kg

Batata-inglesa - kg

Feijão preto em grão - kg

Melão - kg

Sementes de milho
(produzidas para plantio) - kg

Cana forrageira - kg

Feijão verde - kg

Milho em grão - kg

Sementes de soja
(produzidas para plantio) - kg

Triticale em grão - kg

Milho forrageiro - kg

Sementes de trigo
(produzidas para plantio) - kg

Não houve colheita de lavoura
temporária em 2006

Outras forrageiras para
corte - kg

Sementes e outras formas
de propagação de outros produtos
(produzidas para plantio) - kg

Cana-de-açúcar - kg

Fumo em folha seca - kg

Cebola - kg

Gergelim (semente
oleaginosa - kg

02 - Lavoura Temporária

Quantidade produzida em 2006

Forma de colheita

Quantidade vendida em 2006

Tipo de cultivo

Unidade de medida
(nome/equivalência)

Irrigação

Preço médio unitário

Agrotóxico
R$

Destino/consumo

Adubação

Destino/venda

Principal mês de plantio

Área colhida e
unidade de superfície

Principal mês de colheita

Tipo de sementes

16
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AGROINDÚSTRIA RURAL

01 - Obteve algum produto transformado e/ou beneficiado em 2006?

02 - Usou instalação de beneficiamento?

Sim, quais
Aguardente de cana
(cachaça) - litro

Carvão vegetal - kg

Manteiga - kg

Algodão em pluma - kg

Couros e peles (tratadas
ou não) - kg

Melado de cana - litro

Arroz em grão
(descascado) - kg

Creme de leite - kg

Óleos vegetais - litro

Café torrado e moído - kg

Doces e geléias
de frutas - kg

Outros produtos

Café torrado em grão - kg

Embutidos (linguiça,
salame, salsicha) - kg

Pães, bolos e
biscoitos - kg

Cajuína - litro

Farinha de mandioca - kg

Polpa de frutas - kg

Carne de bovinos
(verde) - kg

Fubá de milho - kg

Carne de outros
animais (verde) - kg

Fumo em rolo ou
corda - kg

Queijo ou requeijão - kg

Carne de suínos
(verde) - kg

Goma/tapioca - kg

Rapadura - kg

Carne tratada (de sol,
salgada, seca, charque) - kg

Legumes e verduras (processados,
descascados,picados)

Suco de frutas - litro

Caroço de algodão - kg

Licores - litro

Vinho de uva - litro

Própria - (instalação do próprio
estabelecimento agropecuário)
Comunitária - (instalação de uso comunitário)

De terceiros - (instalação pertencente
a outro estabelecimento, que prestou
serviços de beneficiamento)

03 - Agroindústria Rural em 2006
Quantidade produzida a partir de
matéria-prima própria em 2006
Quantidade produzida a partir de
matéria-prima adquirida em 2006

Produtos derivados de
madeira(postes, tacos,
moiroes)

Quantidade vendida em 2006
Unidade de medida
(nome/equivalência)
Preço médio unitário

R$

Destino/Consumo

Destino/Venda

Não houve produto transformado e beneficiadoem 2006
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COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

01 - Utilizou combustíveis e/ou lubrificantes no estabelecimento em 2006?

02 - Combustíveis e lubrificantes

Sim, quais?
Álcool - litro
Bagaço de cana - kg

Lenha - m

Quantidade consumida em 2006

3

Óleo diesel - litro
Unidade de medida (nome/equivalência)

Carvão vegetal - kg

Óleo lubrificante - litro

Gasolina - litro

Outros combustíveis
Preço médio unitário
R$

Gas (GLP, GNV, BIOGAS) - kg

Querosene - litro

Graxa - kg

Não utilizou combustíveis e
lubrificantes no estabelecimento em 2006
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FINANCIAMENTO E/OU EMPRÉSTIMOS

01 - Qual foi a finalidade do financiamento e/ou
empréstimos em 2006?

02 - Por que motivo não obteve financiamento?

03 - Os recursos foram provenientes (totalmente ou
parcialmente) de programas governamentais de crédito?

Falta de garantia pessoal
Investimento
Não sabe como conseguir
Custeio

PRONAF

Burocracia
Falta de pagamento do empréstimo anterior

Comercialização

Medo de contrair dívidas

Manutenção do estabelecimento

Outro programa (Federal, Estadual ou Municipal)

Não foi proveniente de programas
governamentais de crédito

Outro motivo
Não houve fianaciamento e empréstimo em 2006
Não precisou

04 - Qual foi o valor dos financiamentos e/ou empréstimos obtidos dos agentes em 2006?
Empresa integradora

R$

,00

Outras instituições financeiras
(exceto bancos e cooperativas)

R$

,00

Organização não-governamental - ONG

R$

,00

Parentes ou amigos

R$

,00

Bancos

Cooperativas de crédito

Comerciantes de matéria-prima

Fornecedores (de insumos e/ou de
equipamentos)

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

Outro agente

17
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DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

01 - O estabelecimento possuía dívidas e ônus reais em 31/12/2006?

Pessoas físicas

Bancos ou agentes financeiros
R$

,00

R$

,00

Cooperativas ou empresas em geral

41

Não possuía dívidas e ônus reais
em 31/12/2006

R$

,00

R$

,00

OUTRAS DESPESAS

01 - Qual foi o valor total destas despesas realizadas no estabelecimento em 2006?

Arrendamento ou parceria de terras
R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

Compra de sementes e mudas (exclusive mudas para
novas culturas permanentes e silvicultura)
R$

,00

Armazenamento da produção (inclusive aluguel de
armazéns, silos e depósitos)

Compra de matéria-prima para a agroindústria
(inclusive a que foi recebida de outros
estabelecimentos do produtor em 2006)

Compra de sal e rações (industriais ou
não-industriais)

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

Juros e despesas bancárias

Impostos e taxas

Transporte da produção

Outras despesas

Sacarias e embalagens
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Não houve essas despesas em 2006

OUTRAS RECEITAS

01 - Qual foi o valor total destas receitas obtidas em 2006?
Venda de animais criados em cativeiro e seus
produtos (jacaré, escargô, capivara, cateto,
queixada e outros)
Venda de húmus

Venda de esterco

Atividades de turismo rural no estabelecimento

Exploração mineral

Prestação de serviços de beneficiamento e/ou
transformação de produtos agropecuários para
terceiros (exceto o serviço prestado a indústrias
integradoras)
Outras atividades não-agrícolas
realizadas no estabelecimento
(artesanato, tecelagem etc.)

R$

R$

R$

,00

Recursos de aposentadorias ou pensões rurais
R$

,00

,00

Receitas com atividades remuneradas do produtor fora
do estabelecimento e/ou outras receiras obtidas
R$
no estabelecimento

,00

Receitas com doações ou ajudas
voluntárias de parentes ou amigos

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

R$

,00

,00

R$

Receitas provenientes de programas
sociais dos Governos (Federal, Estadual ou Municipal)

,00

R$

,00

R$

Desinvestimentos

Receita de venda de pescado capturado
- Não considere a receita proveniente da aquicultura

,00

Não houve estas receitas em 2006

R$

,00
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AUTENTICAÇÃO

01 - Quem prestou as informações?

44

Produtor

Capataz

Administrador

Empregado

Parente do produtor

Outra pessoa

Especifique:

OBSERVAÇÕES

....................................................................................................
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