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NOTA PRtVIA 

Como uc.ialte.c.Une.rr-to ao~ ru.u.iVU.o~ de. dado~ e .<.n51Jtunac;ou da 

FUNVAC~O INSTITUTO BRASILEIRO VE GEOGRAFIA E ESTAT1STICA, tollna-~e. opo!Ltuno .<.nooiLmaiL que 

o Ve.C!Le.to nq 68.678, de. t5 de ma.<.o de. 1971, CIL.<.ou no IBGE a Com.iA-6iio El.pe.ciai de Pianeja

mento, Con.bwle. e. Avai.<.ac;ao d~ E~~.ti..e~ AgiLOpe.e~ - CEPAGRO - que, de aeo!Ldo eom 

0 a!L.ti..go 4q do cU.ado de.CILeto, e eo~.t.<.:tLU.da de. 7 (~e..te.) me.mbiLO~ , ~e.ndo 3 (.tiLU) ILepiLU~ 

.tantu da Fundac;ao IBGE, 3 (.tJtU,) do ~k~:tvuo da Agll.<.c.u.Lt.wto. e. ptLu.<.Mda pe.lo V.{}Le.toiL. 

Teen.<.eo do IBGE. 

Cumpll.<.ndo o que. u:ta.beieee o a!L.ti..go zq do de.e!Le..to enune.<.a 

do, a CEPAGRO ap!tovou em ma!Lc;o de. 197?. o Piano Gn.<.ea de. E.6.ta..t2l..ti..e~ AgMpe.c:~ eo~.<. 

de.1Ladit6 eMen~ aa piane.jame.nto .6ouo-e.eonom.<.ea do PcU.-6 e. ii Se.gU/Ul¥!c;a. Na.uona.i, c.an.6 

.tante. de P!Log!Lam~ e PILO j e..ta.6 E.6pecl.6i..ea~ em e.xewc;iio. 

El.:ta.beieee 0 deCILe..to, ( § 1 q do a.IL:t. zq) que a Plana Gni .. eo, 

bern eomo ~ delibe.!Lac;ou da CEPAGRO Mb!Le u.ta..t:U..ti..e~ aqiLOpeeu.iiM.~, :toiL17a.IL-.'.P.-ii.c co"'f'U-~ 

A nil { ,,~, pnl!a L'& oltgaot. da Adn:.i.J1-W.t!La.c;iio F' ede;t.v.i.., w . .Ae:to.. e .i..ru.Wte.W. e pevta. ~ enu.ac.au a. 

da. v.i.nwia.d~ • 

Fa.ee a neeu.6.<.dade. de. piLOVeiL 0~ eo~wnidaiLU de. -<-n6a1Lm~ 

c;ou ~ob!Le u~:ti.CJU. a.gtU.eoi.M, de. dadofl ma..i.fl a.t.u..alizadofl .60b!Le ofl piLOdu:tafl a.g!Lt.c.oi.M 

p!t.<.o~~. de. modo a. pe.tr.m.i.:tVr. o a.eompa.nha.me.rr-to "pa!U-p~llu" diU> ILUpee.ti..v~ ~a.6~ e 

6o1Lneee!L a.o 6-<-na.l de. ea.da a.no uvil ~ u.ti..ma.:ti.v~ de. eo.e.he..<.:ta. du:tu piLOdu:to6 a. n2ve1 ~ 

dona.i, bern ~~.i.m, pa~:tell.<.ollme.ni.e., piLOWILa.Y!do a.:tende!L a.M :te!Lmo~ do deCILe:ta nq 74.084 de 

20 de ma.<.o de 197 4 que u:ta.bele.eeu o Pla.no Ge!La.i de ht6o1Lma.c;ou u.ta..t:U..ti..CJU. e Ge.ogtrii~.<CJU. 

do IBGE, 6o.i.. .i.mpia.nta.do em 1973 ,o LEVANTAMENTO SISTEMATICO VA PROVUCJ\0 AGR1COLA- puqu.i.6a. 

men.6a£. de ptLev.(.flii.o e a.eompa.nhamen:to diU> .6a.6~ a.gtU.eoi.M no a.no uvil, piLO je.to u:te Pl0: 
.tvtee.nte a.o PILOg!Lama. de Ape!L6e..i.c;aamen:to d~ El.~.ti..e~ AgiLOpeewl!U~ Corr..Unu~, do Pia. 

no On.<.eo. 

A eoo!Ldenac;iia :teen.<.ea. e. a. e.xe.wc;iib doll .t!La.ba.lho~ IL~ 

vo~ a.o LEVANTAMENTO SISTEMATICO VA PROVUCJ\0 AGR1COLA .6M da. ILU.po~a.bil.<.da.de do IBGE, .6e.~ 

do ILe.a.Uza.diU> ·a. n2vei na.uona.i pe.lo Ve.pa.IL:tame.nto de. u.ta..t:U.'.ttei.6 AgiLOpee~ e a. n2ve.i 

u.tadua£. p~ Veiega.Uafl de u.t:a.:t16.ti..ea.. 

N~ Un.i.dadu da Fe.de.!Lac;iio, ~ a.:ti.v.<.dadu de. ie.va.ntamen:to, 

eorr-t!LOie. e a.va.t.<.ac;iio diu, u..ta.t:16.ti..e~ a.g!Lope~ fliia e.xe!Le.<.d~ pe.la~ GILUpoll de. Coollde.

na.c;iio de E~.t:a.:tl6:ti.CJU. AgiLOpee~, CIL.<.ado~ peia Ruo£4c;iia COV/ 35?./73 de. 13/04/73, p1LU:5: 



dA..dol! e c.coltde.na.dol! .tecn.icam~e pehu Ve.tegac-i.al! de E6.ta.t1.6ti.ca. do IBGE, dot. qua.it. ~ 
e.l.pam l!.ep!Let.en.tantu do ~tWo da. Ag!UcuUt.vu:t, EMATER, Sec.Jleta.IL(.a. de AgJr.i.CJJ.Lt.wta. e 

Pla.nejame.n.to dol! Et.ta.dot. e ,ou.tJtht. o11.gaot. .Uga.dot. cUJr.eta. ou i.ncUJr.eta.men:te. a.o ~nejarne.nto, 
e.xpeJrime~, u.t.a.t:Zt.:4ca., 146t..it.tenc<..a., 6 ome.nto, e.xten.6ao e Cl!.ecLU:o a.gM.ccia.t. , bern 46 

l!.bn, a c.cmeJLciaUza.<;.iio e btdu6tM.aU.za.<;.iio de pl!.odutot. e btl!umol! a.gM.cola.t., quell da. iille.a. 
pU.b.uca., c.cmo p!Uva.da.. 

PMa. a me.thol!. c.cnt.ec.~ de I!WI! obje.ti.vot. e a.te.ndendo a.o 
cLU.pooto no Re.gula.me.nto 1 ntel!.nO, 011 GCEAS vern btl!ta.la.ndo em c.a.da. u.nida.de. da. 6ede~~.a.c;.Q.o, oo 

11egubt.teo al!.ga.n.it.mot.: 

a.) Com.i.6t.oe.o Tec.n.i.ca.o E&pe.Ual...i.za.da.o (COTE) p01t pMdu.to a.gJI1cola. ou 
gi!.I.Lpol> de. p~~.odu.tot. a6-f.no, pa114 o u.t.udo e. 4611 et.MI!.amentcJ .te:c.n<.co 

upeciaUza.do pel!.manen:te· a 46t.untot. upec1.6-icct. de. bttel!.e.t.M.. do 
GCEA; 

b) Com.it..sou Re.g.i...onaiA de. E~ti.ca.o Agi!.Ope~ (COREA) - .i...nota.~ 
l.ado..o em c.a.da. mun.i...c1p.i...o t.e.de de Agenc..i...a de Co.te-ta. do IBGE, ccm j!:! 
Jt.LocU..<;.iio not. mun.i...c1p.i...oo que a ccmpee, c.cOI!.de.nada. pelo Che.6e da Ag~ 
cla. de Coleta. e compot.ta. pOlL l!.e.pl!.eie.nta.<;.oe.t. .toc.ct.i...6 de o11.gaoo pUbl:f 

c.o11 ( 6 edeJta.£.6 I utadua.i...o e JLeg.i...o M.it.l e enti.da.deo pl!..i...vc¢a~~ , do 11 e. 
toll. a.gl!.opecuEM..o; 

I ' 

c.) Corn.it.ooeo Mwt.i...c.i...pa.i...o de E&:ta.t.L.ti.ca.o Agi!.Opecuiill.i...a~~ ( COMEAl - .i...nota. 

la.dtu. not. dema.i.6 . mun.i...cl.p.i...o-o de ca.da. un.i...dade da. 6ede~~.a.c;.Q.o, cooJ-..de.na 
I ' -

da de. ~6eJi.enc.i...it pelt l!.epl!.eoen:tan.te .toca..t de. ol!.gao que. pcvc..:ti..c..i...pe. 
ci.o GCEA e. c.cmpo.sta. de. l!.e.pi!.Ue.nta.<;.oeo .seme.than.teo da~~ 0o~~.ma.dM »a.~ Co 

. rn.it..soeo Reg.i...ona..it. 1 mM que. tenha.m a..t.u.a.c;.Q.o no mun.i...cl.p.i...{J ~t.Upe.ct.i...vo. 

II 



A P R E S E N T A C ~ 0 

A Fwt~ao IM.tduto BJUU,ileilt.O de Geogl[£(6-{.a. e Et..ta.U.6tica. -

IBGE, a..ti[C(vU da. Com.i..6t. ao Et.pecial. de P tanej ame.n.to, Contllol.e. e Aval.t~ao da.fJ Et..ta.U.6tica.tJ Aglt.Ope.~ 

ltia.tJ - CE P AGRO , di.. vui.g a. a.tJ u.tim a.ti v a.tJ da.fJ t. a. 6/UU, a.g Jt1 co .ta.fJ pa.J[C( o an o de 19 79 , com t. .U ua.c;.ao no rr U. 

de JANEIRO, At. .i.n6oJUna.c;.ou t.ao obtida.f> pe.lo LEVANTAMENTO SISTEMATICO VA PROVUCM AGRTCOLA - r=~ 

quU.a. me.Mal. de p~tZv.i.fJiio e. a.companhame.n.to da.fJ t.a6JUU, a.gJt1cola.tJ de pJtOdutot. p!Uolld:G.!Uot. no ana ci 

vi...l e. de ltZ6poMa.b.i.lidade. do. Vepa.Mame.nto de. E6.ta:t:Z6tica.tJ Agllope.cuaM.a.tJ do TBGE. 

2. Com uta. publica.c;.ao, a. cita.da. pu q uU. a. en.ti[C( no t. e.x.to ana de 

ativi...da.du i...ni...n.tvvwpta.tJ, a.b~tangendo a. i...nvutiga.c;.ao de 26 plt.OcilJ;tot. a.gJt1cola.tJ de p!Umeii[C( p!Uo!Ud.:.:f.e 

e. 7 outlt.Ot. de Hgunda. p!Uoltida.de, utendendo-H pO!t 2 3 Urti...da.du da. Fede~ao. 

3. 19~1, 

6 ao a.pll£.6 e.n.ta.da.f> i...tt ooJtma.c;.ou pa.J[C( o T e.Jtlld:o !Uo de. RondOrti...a., Urti...da.de da. F e.de.J[C(c;.ao .<.n cluJ.da. rtU.te. wtc; 

na. pa.uta. de. .i.nvuti...ga.c;.ou da. puquU.a. hob~t£. pJtZv.i.fJao de. t.a.6JUU,. 

4. Cort6i...de.~tando-he. a. Lei Complemen.ta.Jt nC? 31 de. 11110177 que C!Uau. 

o Ehta.do de Ma..to GJtOhh o do Su.l, poll dumembJtame.I'U:a de pa.Me. do tf!.Niiloltio do antigo EtJ.ta.do de !.!:.to 

G!to66o, hoje. com nova. 6ei...c;.iio gc.ogltii6i...ca., ap!tc.6e.n.ta.-H ja nu.te. lle.la..toltio de ja.ne.i...IW, a.tJ u.ti...ma.ti•M 

da. plt.Odw;.ao em hepa.J[C(do pa.J[C( Uf>clj dua.6 Urt.<.da.du da. Fe.dei[C(c;.ao, v.i.fJ.to que o Eh.tado de Ma..to Gllot.t.o do 

Su.l 6oi... {M.tal.a.do em 0 I I 0 I I 79. 

5, 

6 • 

r a.pltZ6e.n.ta.da., nu.te. mu, a. 1 a.. u.tima.tiva. a. n.Zve.e. na.cional. de 

1. BATATA-INGLESA ( Ia.. 6a6!ta.l 4. JUTA 

5, SISAL 

6 • . SOJA 

2. CAFt (em coco) 

3. GUARANA 

Pa.J[C( 06 cu.l.ti...votJ a. t.egu.i...ll Jtela.ciorta.dot., e: a.pltZ6en.ta.da. a. I a.. u 

.timativa. a. n.Zvel. de CENTRO-SUL ( Reg.<.ou Su.l, Su.du.te. e Cen.tlt.O • Ou.te), bem a.tJt..<.m, pa.J[C( di..velt6a.tJ Ur!:f. 

da.du da. Fe.d~ao da.tJ Regi...ou No!t.te. e. No!tdute., ortde. e: puquU.a.do o ltZ6pectivo p!tociJJ;to a.glr1co.ta.: 

I. ALGOV~O HERBACEO 7. FUMO 

2. AMENOOI M ( I a.. 6 a.61[£() 8. IAAMONA 

3. ARROZ 9. MANVIOCA 

4. CANA-VE-ACGCAR 10. MTUfO 

5. CEBOLA 11. TOMATE 

6. FE!JM ( Ia.. 6 a. 61[£() 

7. Pa.J[C( ot. p!todu.toh ABACAXI, ALHO, A/.IENVOI/A (2a.. t.a6J[C(), BA"JA'IA, 

BATATA-INGLESA (2a.. t.a.6~t.a.l, COCO-VA-BATA, FETJ~O (2a.. t.a.61[C(J, LARANJA, MALVA, PIMENTA-VO-RETNO, ~ 

M1, SORGO GRANTFERO e. UVA, 6M a.pllUe.n-ta.da.fJ i...n6oJtma.c;.ou pa.J[C( vG./Ua.t, Urti...da.du da. Fe.de~ta.c;.ao onde u 

t.u p!todt.doh t.ao leva.n.ta.dot. , rtao 6 e.rtdo poMZve£. a.i...rtda., poll 6o~tc;.a. do cal.e.ndG.!Uo a.glr1co.e.a 

dUhU pltOdutoh, di..hpoll-H de i...rtooJtma.c;.ou a. n.Zve£. na.ciona.L 

III 



B. Pc%114 04 euUi..v04· de .btveNto, como 11 AVEIA (gJtac), CEWTEIO, Cf 

VA'OA ~ TRIGO, qu~ ~.t enc.ontltam em en.tJc.e-411611.4, 124 p!Lime.Uw ell.t.i.ma:ti.va.6 dev~ ell.ta.Jr.. di.6ponl.vw 

no pt.(!Zodc m~ofa.Jrlril.. 

9. PtWL () CACAJJ ~ o CAFt, ~4o apltuen.ta.da6 ltdi..£ri.c.at;.ou dc4 cia. 
' . 

do4 6bta.U pJte..Umin~ cia. u61td de 1978, di.vulga.do4 no l!.el.a:tEJri..o de dez011bJW, vi.A.to J« u.ta~~:em 

dl.4ponZvw 04 lte.6ui;t.ada4 do 49 .tev~en.to do IBC lcolhe.Ua £ri.na.ll, Jtealizada 011 nov/dez/78 pa.ltd 

o ca6e, bem au.im,· novd4 hl6o11m11~ou cia. CE'PLAC 4oblte 11 "4a.6Jta plthtcipa.l" de cacau. com c.olhe.Ua. ~ 

M.t plte vi.A.ta p1111.4 ablr)..t/79. 

10. AgUMda.-4e 11 pJri..me.i.Jr.a u.t.i.ma:ti.v11 4oblte 11 pJWx.ima. "4a.6Jta .t01!p£. 

114" de cac.au. em 7979 que develt4 Hit .bt6ollma.da. pel11 CEPLAC (Bitd4LU.a.J no peJrlodo 6eveltei.Jr.O/m~o. , 

n. 
de /f/JJ1Ii.. em 79 79, no E4.tada do Pa.ltdl'ta.. 

IV 
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Produtos de pri mei ra priori dade, para fins de i nformar;ao 

1. ABACAX I 

A produ\aO esperada de abacaxi para 1979 em la. estimativa para o conjunto dos Est2 
dos do Amazona s, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Espirito Santo, 

Sao Paulo, Santa Ca tarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias totalize 

316 069 mil frutos, apresentando-se superior em 4,27% da colheita obtida em 1978, na mesma area ge~ 
gra fica. Aguardam-se as primeiras informa\oes dos Estados do Ceara, Bahia, Rio de Janeiro e Parana 
para que possa ser conhecida a estimativa da produ\aO nacional de abacaxi na safra de 1979. 

Registraram acrescimos nas estimativas de areas plantadas e destinadas a colheita em 1979 quando CO!: 

paradas a safra anterior, os Estados do Rio Grande do Norte (42,07%), Pernambuco {21 ,51 %), Minas G~ 

rais {8,25%), Santa Catarina (5,26%), Rio Grande do Sul {8,87%) e Goias (5,48%), enquanto que os E~ 

tados de A1agoas e Sao Paulo acusam decrescimos de 0,79% e 8,59%, respectivamente. Os Estados de 
Amazonas , Para1ba e Espirito Santo mantem as informa\oes sabre areas plantadas para co1heita em 197S 
enos mesmos niveis da safra passada, enquanto se processam 1evantamentos especificos nessas Unid2 
des da Federa\ao,sobre as parce1as de area s. plantadas e que se destinarao a colheita em 1979. 

RIO GRAND E DO NORTE- 0 GCEA-RN, de acordo com 1evantamentos rea1i zados no periodo, informaumaarec 
plantada e destinada a co1heita em 1979 de 493 ha, superior em 42,07% da co 

lhi da na safra anterior. Como rendimento media inicia1mente esperado de 17 984 frutos/ha, infe 

r ior em 3,56% do obtido em 197H, 6 prevista uma colheita de 8 866 mil frutos. 

PERNAMBUCO - 0 GCEA-PE, em la. estimativa para 1979, informa uma area plantada e destin ada a colhei 

La dt! 2 350 ha, ~upt::riur e•n 21,515;; d:1 culhid c1 "' '~ 1::78. Com a prod~tivic J :..i~ c.. :. t it,.;ld<. · 

em 11 500 frutos/ha, inferior em 6,05% da obtida na safra anterior, e esperada inicia1mente uma pr~ 

du~ao de 27 025 mil frutos. 

ALAGOAS - Levantamentos realizados pe1o GCEA-AL nas regioes produtoras de abacaxi indicam que a area 
provavel a ser colhida em 1979 devera oscilar em torno de 1 000 ha, mantendo-se nos mes 

mos niveis da colheita em 1978. Cern o rendimento media inicialmente previsto de 15 435 frutos/ha, 
igua1 ao obtido na safra passada, e esperada uma colheita de 15 435 mil frutos . 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, informa que em decorrencia de levantamentos procedidos no periodo, a la. 
estimativa da area provavel de colheita em 1979 e de 5 722 ha.representando um acre~ 

cimo de 8,25% em rela\aO a area colhida em 1978. Com o rendimento media esperado de 13 471 frutos/ 
/ha, supe rior em 2,26% do obtido na safra anterior, e inicialmente prevista uma produ~ao de 77 082 

mil fru tos. 

SAO PAULO- As primeiras investiga~oes visando dimensionar a area provavel a ser colhida em 1979, r~ 
ve1aram que devera oscilar em torno de 1 298 ha, representando uma redu~ao de 8,59% em 

rela\aO a colhida em 1978. Com a produtividade esperada de 19 006 frutos/ha, inferior em 1,68% da 
observada na safra anterior, e inicialmente prevista uma colheita de 24 670 mil frutos. 

SANTA CATARINA - 0 GCEA-SC, estima para 1979 uma area provavel a ser colhida de 160 ha, superior em 
5,26% {+8 ha) da colhida em 1978. Com o rendimento media esperado de 16 500 fru 

tos/ha, e aguardada uma produ~ao de 2 640 mil frutos. 

RIO GRANDE DO SUL- 0 GCEA-RS, informa uma area plantada e destinada a colheita em 1979 de 2 123 ha, 

superior em 8,87% da colhida em 1978. Como rendimento media esperado de 11 305 
frutos / ha, inferior em apenas 0,17% do obtido na safra anterior e estimada uma produ~ao de 24 000 
mil frutos. 
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MATO GROSSO- 0 GCEA-Ml, ~m la. estimativa para o novo Estado de Mato Grosso informa uma area pla~ 

tada e destinada a colheita em 1979 de 138 ha. Com o rendimento media esperado de 
14 725 frutos/h~, e inlcia1mente prevista uma . produ~ao de 2 032 mil frutos . 

MAlO GROSSO DO SUL - A area plantada e dest'inada a colheita em 1979, em la. estimativa, foi avali~ 
da em 305 ha. Com a produtividade esperada de 7 925 frutos/ha, e aguardada urna 

colheita de 2 417 mil frutos nessa nova Unidade da Federa~ao instalada em 01.01.79 . 

. GOlAS - 0 GCEA-GO, informa uma area plantada e destinada a colheita em 1979 de 770 ha, superior em 
5,48X da colhida na safra anterior. Como rendimento media esperado de 8 800 frutos/ha, 

igual ao obtido em 1978, e aguardada uma produ~ao de 6 776 mil frutos. 

Pre~o media pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Amazonas ................. . 
A1agoas ..... · .•............ 
Bahia .' .....•.............. 
Mato Grosso .............. . 
Mato Grosso do Sul ....... . 

2. ALGOD~O ARBOREO 

Cr$/fruto 

7,00 
2,50 
2,30 
5,90 
6,57 

A produ~ao esperada de a1godao arboreo, para 1979 em la. estimativa para o conjunto 
dos Estados do Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, A1agoas e Bahia, totaliza 
239 689 t, sendo superior em 6,92% da colheita obtida na safra passada, na mesma area geografica. · ~ ' 
guardam-se as primeiras infonna~oes do Estado do Ceara, maior produtor de algodao arboreo do Pafs, 
para que sejam conhecjdas as estimativas da produ~ao a nivel nacional. 

Regis tram acrescimos na estimativa da area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita em 1979, 
quando ~omparada i safra anterior, os Estados do Maranhao (5,05%), Piaui (0,97%) e Rio Grande do Nor 
te '(7,67%). Acusam redu~oes de areas previstas pa;a co1heita nesta safra, Pernambuco (-10,76%), Al~ 
goas (-3,10%) e Bahia (-5,88%). 0 Estado da Para.iba mantem a estimativa da area ocupada com pes em 
produ~ao e destinada a colheita, no mesmo nivel da safra anterior, enquanto realiia 1evantamentos 
especificos nas zonas de produ~ao. 

MARANHAO - 0 GCEA- ~1A. registra nesta la. info.nna~ao,o acrescimo de 5,05 c:; na estimativa da area ocupada 
com pes em produ~ao, para co1heita em 1979, em rela~ao i safra passada, situando-a em 

48 823 ha. E esperada uma colheita de 12 138 t, com o rendimento medio previsto de 249 kg/ha. 

PlAUT - A estimativa prcliminar da area ocupada com pes em produ~ao e prevista para colheita nesta 
safra e de 153 014 ha, superior em 0,97% da area co1hida na safra de 1978. Como rendimento 

media esperado de 200 kg/ha, e aguardada, preliminarmente,uma produ~ao de 30 603 t. 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN, informa que a la. estimativa da produ~ao de· algodao arboreo em 1979 
e de 76 952 t, sendo superior 10,04% da obtida na safra passada. A produtivid~ 

d~ prevista e de 182 kg/ha. ~ previsao da area ocupada com pes em produ~ao e destinada a co1heita nes 
te ano, atingc a 422 248 ha, superior em 7,67% da area de co1heita na ultima safra. 

PERNAMBUCO- Segundo levantamentos realizados pelo GCEA-PE, a area ocupada com pes em produ~ao e pre 
vista para colheita nesta safra e de 200 000 ha, inferior em 10,76% da colhida na safra 

de 1978. Com o 'rendi men to medi o e's timado em 200 kg/ha, e i ni cia lmen t~ esp'erada urr,a produ~ao de 40 000 t. 
' I 

- - 1 ALAGOAS- Ala. estimativa para a area provave1 de colheita na atual safra, apresenta uma redu~ao , nu 

ordem de 3.10% em re 1 a~ao a safra pass ada. s ituando-s.~ · em 500 ha. de vi do nao se process~ 
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rem novos plantios e os existentes, ja bastante envelhecidos, estao sendo abandonados pe1os produt~ 
res. Com o rendimento medio previsi:o de 280 kg/ha e esperada urna produc;ao de 140 t. 

BAHIA - 0 GCEA-BA, em la. estimativa para a safra de 1979 informa uma area ocupada com pes em prod~ 

~ao de 4 800 ha, inferio1· em 5,88% da area co1hida na safra anterior. Com a produtividade 
inicialmente prevista de 540 ~g/ha. igucl a obtida em 1978. e aguardada uma produc;ao de 2 592 t. 

Preso medio pago ao produtor no mes: 

Alago~s • •••••••••• 8 •••••••••• 7,50 

3. ALGODAO HERBACEO (em caroc;o) 

A produc;ao esperada de algodio herbaceo em caroc;o para 1979 em la. estimativa para o 
conjunto dos Estados do Maranhao, Rio Grande do Norte. Paraiba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais. Sao 
Paulo, Parana •. Mato Grosso do Sul e Goias toteliza 1 180 505 t. Considerados os Estados acima cit~ 

dos, com excec;io de t4ato Grosso do Su1 . nova Unidade da Federac;ao e inc1uida na investigac;ao do pr_£ 
duto a partir deste ano, essa 1a. estimati va da produc;ao apresenta-se superior em 8,85% da obtida em 
1978 na mesma area geografica, quando foram co1hidas 1 012 592 't. 

Informaram decrisci~s nas ~reas cu1tivadas para a safra de 1979 em relac;ao a co1hida na ·safra pass~ 
da, os seguintes Estados: ~lA (-1 ,42%)" RW (-9,10%), BA (-13,46~). MG (-4,16%), SP (-20,63%) eGO (-51,36%). 

Apresentar~m at;resc;\mos r.as estimatiylls de 5rea pl'antada os EstM05 de:: r:ernan6u(;o (14-.39!.) e Parani 
(6,90%)i anquanto que para o Estado da P&rafba esta la. infoma~ao manteve os mesmos niveis ating.:!_ 
dos em 1978. 

HAMNHJU> e 0 GCEA-~1A. em la . estimath·a, comunica uma irea plantada de 557 ha, inferior em 1,42% da 
colh1da na safra anterior, devido ao abandono do cu1tivo de algodio em areas 3ituadas no 

nordeste do Estado. Com a produti vidade prevista de 237 kg/h&, inferior em 0,84~ da obtidaem1 978, 
e aguardad~ uma produ~io de 132 t . 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN, ·lnforma que a distribuic;ao de sementes nos postos de revenda da Co_!!! 
panhic Integr1da de Oesenvo1vimento Agricola foram de 54 t. da variedade 50-0450, 

quantidade esta que nao corraspondeu i demand~ por parte dos agricu1tores no Estado. Desta forma, e 
estimada uma iren de plantio com a malvicea de 145 643 ha, inferior em 9,10% da co1hida na safra an 
ter1or. Com o rendimento midio previsto de 294 l>g/ha, e aguardada uma produ~ao de 42 826 t. 

PERNAMBUCO - 0 GCEA-PE, informa, em inten~io de plantio, uma area provave1 a ser p1antada de 55 000 ha, 
. . 

supev·ior em 14,39% da co1h1da e-m 1978. Com a produtividade inicialmente prevista em 
300 kg/ha. ~uper1or em 1,35% da obtida na safra anterior, e esperada uma produc;io de 16 500 t. 

BAHIA - Conclu1do o (J1antio no Estado, o GCEA-BA infonna que a la. estimativa da area plantada e de 
106 OOU ha, inferior em 13,45% da irea colhida na safra passada. Em algumas regioes produt_£ 

ras, as Comissoes R!gionais de Estatlsti clls Agropecuarias regis tram a falta de mao-de-obra como fator 
responsaiJel pela redu~ao da area cultivada. Com a produtividade prev1sta de 456 kg/ha, a produ~io es 
perada e de 48 336 t. 

MINAS GERAIS • Segundo informac;oes do GCEA-MG, a area p1antada com a malv~ea e de 115 406 ha, infe 
rior em 4,20% da prevista na fase de intencio de plantio. Com a produtividade esper!_ 

da de 967 kg/ha, e esperada uma produc;io de 111 600 t. 

5 



IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~1i0 AGRICOLA JANEIR0/79 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP, registra ~;rna area efetivamente p1antada de 273 9'00 ha, inferior em 24,41% da 
prevista no prognostico de novembro/78. A produ~ao esperada e de 397 155 t como rendimen 

to medio estimado em 1 450 kg/ha. 

Ate este mes, em quase todas as regioes produtoras do Estado, as lavouras apresentam born desenvo1vi 
mento e estado f1tossanitario considerado normal. Apenas, em algumas areas da regiao de PRESIDENTE 
PRUDENTE hii ocorrencia de "1111rcha" na variedade IAC-17. 

PARANA- A seca que vern ocorr~ndo, tem prejudicado bastante o desenvo1vimento da 1avoura a1godoeira, 
provocando abertura precoce das "ma9as" e queda dos botoes flora is e capu 1 hos das pontei ras. 

Entretanto o tempo seco tem favorec1do a prolifera~io das pragas comuns aos a1godoais, mas que vern 
sendo combatidas . 

area plantada de 310 000 ha, igual a prevista no prognost1co de novembro/78, e rendimento me 
dl ,perado de 1 290 kg/ha, inferior em 11,16% do estimado na fase de p1antio, e agora esperada uma 
produ~io de 400 000 t. 

MATO GROSSO DO SUL - 0 1Q levantamento efetuado para verificar a situa~ao da cultura no novo Estado, est.:!_ 
ma uma area p1atltada de ·45 127 ha . Com a produtividade prevista de 1698Kg/ha, 

e esperada, preliminarmente, uma produ~ao de 78 329 t. 

GIOJ{S - 0 GCEA-GO infonM, neste mes, urna area p1antada de 32 100 ha, superior em 3,02% da prevista 
no prognostico. Ccm a produt1vidade prevista de 1 330 kg/ha, e esperada uma produ~ao de 

42 693 t. 

Preco medio pago ao produtor no mes: 

4. ~1ENOOIM 

1!:£:.. 
~aranhio .•.•••••••••••• 
~rgipl! ...•..••.•.••••. 
Sio Paulo .•••• •..•••••• 
r•to Grosso do Sul •••.. 

C~${.kg 

5,50 
7,22 

10,33 
7,87 

J\ pi"Odu~ao tota 1 naci t'na 1 1!Sperada de amendoi m para 1979, quando cons i deradas as duas 
safras do produto. ainda e d~sconhe~ida, tendo em vista que nao sao disponiveis as estimativas do 
Estado de Mr,to Grosso para a la. safra do produto, bern ass1m, as informa~oes referentes a 2a. safra 
nos Estados do Ceara, Bahia, Sao Paulo, Paren~. Santa Catarina. 1-fato Grosso do Sul e Goiis, cujas 
colheitas se processam a partir do me~ de junho (SC) e estendem-se no 29 semestre ate dezembro (MS~ 

4.1 - ~1E~DOJM (le safra) 

A produ~ao esperada ds amenaoim na la. safra de 1979 em la. estimativa para os Est! 
dos de Sao Paulo, Parana, Sa 1~ta Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goias totaliza 
268 296 t. Aguardam-se as primeiras infcrma~oes do novo Estado de Mato Grosso, para que possam ser 
conhecidas as estimativas da produ~ao desta la. safra a nivel nacional. 

Em rela9io a colheita obtida na la. safra de 1978 que para o conjunto dos Estados de Sao Paulo, P! 
rani, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goias, foi estimada uma produ~ao de 229 636 t, verifica-se 
em igual safra de 1979 um acrescilllt) de 7,95%, quando considerada a mesma area geografica. Em rela 
~io ao prognostico de novernbro/7D, para as m~smas Unidades da Federa~ao antes citadas, e registrado 
um aumento de 3,68% na prodv~ao prevista decorrente de altera~ees positivas nas estimativas dos Es 
tados de Sao Paulo, Santa Catarina e Goias , embora a redu~ao ocorrida no Rio Grande do Su1, face os 
efeitos adversos da estiagem que assola aque1e estado sulino. 
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SAO PAULO- 0 GCEA-SP informa para esta safra uma area plantada de 121 370 ha, superior em 11 ,04% 
da colhida em 1~78. Como rendimento media previsto de 1 550 kg/ha, inferior em 0,26% 

! 

do obtido na safra anterior, a produ~ao esperada e de 188 124 t. Em rela~ao ao prognostico de nove~ 

bro/78, a area p l:antada acusa um acresc i mo de 5, 76%, com i gua 1 repercussao na produ~ao pre vista. 

Acrescenta, o GCEA-SP que na regiao de ARA~ATUBA o amendoim se apresenta em fase final de colheita 

que se realiza em condiGoes ambienta is favoraveis. A produtividade obtida e considerada boa, como 
produto cot ado na base de Cr$ 180 ,o'o a Cr$ 200,00 o sa co de 25 kg. Em MAR1LIA a opera~ao de co 1 hej_ 
ta foi temporari amente i nter'rompi da em fun<;ao de chuvas que causa ram prejui zos quanta a qua 1 i dade do 
produto. Os produtores estao recebendo em media Cr$ 160,00 por saco de 25 kg. Na regiao de PRESI
DENT£ PRUDENTE a colheita se desenvolve em condi<;oes de clima favoravel, estimando-se que mais aa 

.metade da area cultivada ja tenha sido colhida. 0 pre~o dos servi~os de limpeza do produto (bat! 
dura) varia ao ~edor de Cr$ 15,00 por saco de 25 kg. 

PARANA- 0 GCEA-PR, por levantamentos de campo realizados no periodo, informa que a area plantada com 
amendoim da la. safra e de 35 810 ha, sendo inferior em 3,09% da que foi colhida em igual 

safra anterior que atingiu a 36 950 ha. Como se verifica, tambem, a area prevista para cultivo na 

fase de prepare do solo que era de 37 000 ha, nao alcan<;ou os niveis previstos. Com o rendimento 
medi 0 esperado de 1 396 kg/ha. superior em 5, 76% do obti do em 1978 e esperada uma col hei ta de 50 000 t. 

0 amendoim por haver florescido e ter formado suas vagens em periodo anterior a estiagem, portanto, 
com condi<;oes climaticas ainda favoraveis, foi uma das culturas que nao sofreu prejuizos nesta sa 

fra. 

A cultura se encontra na fase de colheita e o produto ja colhido apresenta 13% de umidade em media , 

classificando-se como de boa qualidade. As condi<;oes ambientais sao bastante favoraveis as ativida 

dr<: dr r:olheitil 

SANTA CATARINA - Segundo levantamentos realizados pelo GCEA-SC, a area plantada com o amendoim da 

la. safra atingc a 571 ha, sendo superior em 6,53% da prevista no prognostico den~ 

vembro/78. Em rela~ao a area colhida na safra anterior, esta la. estimativa representa urn acrescj_ 
mo de 4,01%. Como rendimento media previsto de l 447 kg/ha, superior em 26,93% do obtido na la. s~ 
fra de 1978, e esperada uma produ~ao de 826 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS informa que o amendoim (la. safra) foi uma das culturas mais atingj_ 
das pelos efeitos adversos da estiagem que assola o Estado desde meados de deze0_ 

bro/78. A area ef~tivamente plantada foi de 7 200 ha, mas 1,83% foi perdida pe la seca, situando-se 

agora em 7 068 ha. Com a produti vi dade esp,erad~ de 793 kg/ha, inferior em 20,70% da que era pre vi~ 

ta na fase de plantio, e aguardada uma colheita de apenas 5 606 t. 

Acrescenta o GCEA-RS que o amendoim da la. safra e uma cultura de pouca expressao economi ca para o 
Estado, sendo cultivado em areas reduzidas em pequenos estabelecimentos. Nao esta inclu{do em pr~ 

jetos de assistencia tecnica da rede de extensao rural e sua explora~ao edependencia direta do uso 
de boa semente , geralmente escassa e de alto pre<;o. 0 produtor nao utiliza outros insumos moder 

nose a sua produ~ao e destinada exclusivamente ao consume local. 

MATO GROSSO DO SUL - Investiga~oes de campo realizadas no periodo, indicam em la. estimativa uma 
area plantada de 11 552 ha. Com o rendimento media esperado de 1 767 kg/ha e 

prevista uma produ<;ao de 20 414 t. 

GOIAS - 0 GCEA-GO informa uma area plantada de 2 310 ha, superior em 2,67% da prevista no prognostj_ 
co de novembro/78. Em rela~ao a area colhida em 1978 (1 450 ha) a atual estimativa rep~ 

senta urn acrescimo de 59,31%. Como rendimento media previsto de l 440 kg/ha, inferior em 2,70% de 
obtido em igual safra no ano anterior e esperada uma produ<;ao de 3 326 t. 

Acrescenta o GCEA-GO que a cultura do amendoim no Estado e praticada principalmente poragricultores 

7 



' 

IBGF/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEM~TICO DA PRODU~~O AGR!COLA JANEIR0/79 

paulistas, com certa tradicio no setor, o que assegura relativo sucesso na ' produ~ao e na coloca~ao 
da safra que se destina is fnd~strias de Sao Paulo. 

I 

4.2 AMENOIM (2a. S?fra) 

, A produ~io esper~da de amendoil" na ,2a. safra de 1979 em la. estimativa para os Esta 
dos da Paraiba e Minas Gerais totaliza 6 859 t, sendo superior em 4S,33% da obtida em 1978 na mes 

- f ' - • • ' -

rna area geografica. Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados do Ceara, Bahia, Sio Paul~ p~ 
rana,, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goias, para que possa ser conhecida a estimativa da produ~io a 
nivel nacional, desta 2a. safra no ano em curso. 

0 Estado da Paraiba, em la. estimativa, mantem os niveis atingidos em 1978. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa, em la. estimativa, uma area plantada de 4 342 ha, superior em 
33,72% da colhida na 2a. safra de 1978. Com o rendirrento medio esperado de 1 460 'kg/ 

Vha, superior 'em 15,42% do obtido no ano passado, a produ~io prevista e de 6 341 t. 

Pre yo rnedi ~ pago ao 'produtor no mes: 

U.F. 

Bahia .................... . 
Sao Paulo ..•.... . ......... 

Cr$/kg 

4,80 
7,20 

Mato Grosso do Sul ........ 5,60 

5. ARROZ (em casca) 

A produ~io esperada de arroz em casca para 1979 em la. estimativa, para o conjunto 
das Unidadcs da Federacao, a seguir discriminadas: Rondonia, Amazonas, Maranhao, Piaui, Rio Gra~ 
de do Norte, Paraiba, Pernambuco, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias, totaliza 7 879 879 t. 
Cons i dera:1do a i nda o con'junto acima menci on ado, exceto Rondonia, cujas primei ras i nforma~oes no L~ 
vantamento Sistematico da Prod4~ao Agrfcola ocorreram em 1979, a produ~ao esperada e de 7813464 t, 
superior em 13,34% da obtida em 1978, na mesma area geografica. 

·, ' 

Aguardam-se as informa~oes dos Estados do Acre, Para, Ceara, Alagoas, Sergipe e Bahia para que po~ 

sam ser conhecidas as estimativas da produ~io nacional de, arroz na safra de 1979. 

Informarani' decrescimos nas areas cultivadas nesta safra, em re1a~io i colhida, na safra passada os s~ 
, guintes Estados: Minas Gerais (-12,92%), Espirito Santo (-18,91 %), Rio de Janeiro (-40,807. ) eSao 
' Paulo (-6,41 %). Registra~am acrescimos nas estimativas de area$ p1antadas OS Estados do ~·1aranhao 

(14,45%), Piaui (6,43%), Rio Grande do Norte (7,21 %), Pernambuco (27,49%), Parana (23,40%), Santa 
, Cat11rina (11 ,75%), Rio Grande do Su1 {8,52%) e Goias (17,27%). Os Estados do Amazonas e Paraiba man 

tern os niveis de cu1tivo do ano anterior para a 'safra deste ano enquanto se processam levantamentos 
especificos sabre as variaveis ihvestigadas. 

Apresentam-se, neste mes, as primeiras informa~oes dos novos Estados de Mato Grosso e MatoGrossodo 
Sul, instalados em ·Ol-01-79. 

No CENTRO-SUL e estimada uma produ~ao de 6 289 821 t, inferior em 11,73% da prevista no prognostico 
de novembro/78, decorrente de redu~oes nas estimativas,face os efeitos negatives da estiagem nosEs 
tados de Sao Paulo, Parana e Rio Grande do Su1, e excesso de chuvas no Rio de Janeiro, en~ora os 
acrescimos registrados em Minas Gerais, Santa Catarina e Goias. 

RONDONIA- 0 GCEA-RO, em la_. estimativa,, informa uma area p1antada de 42 107 ha. Com o rendimento 
media esperado de 1 577 kg/ha, e prevista uma colhei.ta de 66 415 t_. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA informa, de acordo com 1e~anta~1entos procedidos no periodo, uma area p1antada 
de 887 226 ha, superior em 14,45% da co1hida na safra anterior. Como rendimento medio 
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es perado ~e 1 500 kg/ha, superior em 1,76% do obtido em 1978, e ·inicialmente aguardada uma co1heita 
de 1 3~0 450 t. 0 born pre~o ofertado aos rizicultores no ano passado, altamente estimulante, con 
tri buiu decisivam~nte para a expansao da area cultivada nesta safra. 

PI AU! - 0 GCEA-PI com base em informa~oes da fase de inten~ao de plantio, estima em carater prelimi 
nar uma area provave1 a ser plantada nesta safra de 153 050 ha, superior em 6,43% da co1hl 

da em 1978. Com a produtividade prevista de 1 100 kg/ha, superior em 9,13% da obtida na safra ante 
rior, e aguardada uma produ~ao de 168 355 t. 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN, em fase de inten~ao de p1antio, informa uma area provavel a ser 
plantada nesta safra de 7 093 ha, superior ern 7,21% da colhida em 1978. co·m 

· a produtividade inicia1mente esperada de 894 kg/ha, inferior em 4,79% da obtida no ano anterior, e 
estimada uma colheita de 6 338 t. 

PERNN~BUCO - As prin1eiras sondagens visando dimensionar a area provave1 a ser plantada nesta safra 
levaram o GCEA-PE, a estima-la em 4 712 ha, superior em 27,49% da co1hida em 1978. Com 

0 rendimento medio esperado de 1 635 kg/ha superior em 6,31% do obtido na safra anterior, e inicial 
mente~revi sta uma colheita de 7 705 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa, neste mes, uma area plantada de 550 269 ha, inferior em 10,90% da 
prevista no prognostico de novembro/78, e com uma redu~ao de 12,92% em rela~aoaarea 

colhida em 1978. Como rendimento medio esperado de 1 323 kg/ha, superior em 29,83% do previsto na 
·fase de preparo do solo e aguardada uma co1heita de 728 100 t. 

Sa lienta o GCEA-MG que a cultura foi pouco afetada pelo excesso de chuvas ocorrido no periodo em t~ 
do 0 Estado. Apenas OS plantios . em varzeas, que correspondem aproximadamente a 10% da area total 
culti vada com arroz no Estado, sofreram parcialmente os efeitos dos fenomenos climaticos desfavora 
veis. Entretanto, aguarda-se uma boa produtividade a nivel estadual, que devera osci1ar em torno 
de 1 320 kg/ha. 

ESP!RITO. SANTO - 0 GCEA-ES ratifica, neste roes, uma area plantada de 37 300 ha, igual a informada 
no prognostico de novembro/78 e, inferior em 18,91% da colhida na safra anterior. 

Com o rendimento medio esperado de 1 322 kg/ha, inferior em 26,56% do obtido em 1978, e inicialmen 
te esper~da uma produ~ao de 49 311 t. Comunica o GCEA-ES que as chuvas intensas e prolongadas oco! 
ri das no periodo em todo o 'e.stado capixaba afetaram a cultura do arroz. Entretanto, somente em fe 
ve reiro/mar~o. tornar-se-a possivel uma melhor avalia~ao dos prejuizos ocasionados, visto que a si 
tua~ao de calamidade, com as cheias e extravasamento dos cursos d'agua, permanecem com tendencia de 
expansao geografica. 

I 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ comuni ca que o excesso de chuvas veri fi cado no peri odo ati ngi u duramente 
a rizicultura das varzeas umidas do norte fluminense. Levantamentos preliminares 

j unto as regioes produtoras permitiram a verifica~ao de uma area plantada de 24 272 ha, inferior em 
44,20% da area plantada e estimada na ocasiao de preparo do solo e semeadura e que atingia a 43 500 
ha. Ocorreu, portanto, uma perda frsica de 19 228 ha cultivados ,por efeitodos·alagamentos verifica 
dos nas varzeas. 

Como rendimento medio esperado de 2 300 kg/ha, igual ao inicialmente previsto, e aguardada uma pr~ 
du~ao de 55 825 t. Informa 0 GCEA-RJ que OS dados atualmente disponiveis sao preliminares, ate que 
sejam concluidos em fevereiro, os levantamentos de campo visando me1hor avalia~ao da situa~ao da cu_l 
tura nesta.safra. 

SM PAULO - 0 GCEA-SP i nforma, neste mes, uma area plant ada de 320 000 ha, inferior em 13,34% da pr~ 
vista para cu1tivo na fase de inten~ao de plantio. Se comparada a area co1hida em 1978 

ela mostra-se inferior em 6,41%. Entretanto e esperada uma produ~ao de 352 000 t, superior em cer 
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ca de 43% da obtida na safra passada, face os bpns niveis de produtividade esperados, ou sejarn, ao 

redor de 1 100 kg/ha, quando em 1978 foi obtido 0 rendimento medio de apenas 720 kg/ha. 
' ' Acrescenta o GCEA-SP que em todas as regi oes produtoras, o estado da c,ultura e cons.i derado born, c~mo 

decorrencia das condi .~oes c1 imaticas favoraveis veri'ficadas no periodo. Nas ,regioes de M~RILIA e 
SOROCABA as 1avouras apresentam born aspecto fitoss·anitario, encontrando-se em sua grande maioria,no 

I ' I 

estagio de· "emborrachamento". Em CAMPINAS, o mercado se apresenta fi rme com o produto cotado entre 
Cr$ 300,00 a CrO 380,00 o &aco de 60 kg. Na regiio de PRESIDENTE PRUDENTE as areas cu1tivadas nas 

I baixadas umidas apresentam born aspecto. Entretanto, as 1avouras de sequeiro situadas nas areas al 
tas, sofreram com a estiagem observada no periodo.ocorrendo o "chochamento" de grios e rna forma~io 

das panicu1as. 0 mercado nessa regiio, se apresenta firme como produto cotado entre Cr$ 310,00 a 
Cr$ 330,00 o saco. No vale do Paraiba a colheita esta sendo iniciada, porem, somente em fevereiro 
tdrnar-se-a possivel melhor avalia~io da situa~io da cultura ai existente. 

PARANA - Em decorrencia da e.stiagem que se verifica desde o mes de dezembro, a produ~io paranaense 
de arroz da safra 1979 e agora estimada em .440 950 t, representando uma . redu~io de 47,60% 

em rela~io a produ~io prevista no prognostico de novembro/78. Mesmo assim, visto que a area plant~ 
da nesta safra atingiu a 473 000 ha, superior em mais de 23% da colhida em 1978 e que a produtivid~ 
de,esperada (932 kg/ha) e tambem superior em 70% da obtida na safra ,passada, embora a redu~io obse~ 
vada pela estiagem, a co1heita ainda podera ser superior em mais de 100% da frustrada safra de 1978. 
Acres~e que para£~ cu1tivos de arroz do tarde ou para aque1as areas onde os grios ja estavam forma 

dos os prejuizos.foram insignificantes dada a menor exigencia hidrica destas fases. As perdas f~ 

ram bastante sensiveis para as lavouras que se encontravam nas fases de emborrachamcnto e. forma~io 

das panicu1as. 

SANTA CATARINA- 0 GCEA-SC informa, com base em 1evantamentos de campo rea1izados no periodo, uma 
I 

area plantada de 148 999 ha, superior em 11,75% da p1antada em 1978. Como rendi 
·mento mcdio esperado de 2 014 kg/ha, inferior em 8,45% do inicia1mente previsto (2 200 kg/ha) e 
aguardada uma co1heita de 300 012 t. Comunica o GCEA-SC que a redu~io verificada na produtivi~ade 

esperada resultou da forte estiagem ocorrida nas areas mais expressivas do arroz de sequeiro. Em 
fevereiro, o GCEA-SC procedera a novos 1evantamentos de campo, visando ava1ia~io dos efeitos dano 
sos que ainda poderio ocorrer face o pro1ongamento do periodo de seca. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS comunica que a estiagem prolongada que se faz sentir nas regioes pr~ 

dutoras, vern prejudicando a lavoura arrozeira do Estado. Assim, em uma area 
p1antada de 584 705 ha, superior em 8,52% da co1hida em 1978 e super·ior em 2,22% da informada no 
prognostico de novembro/78 e rendimento medio esperado de 3 og1 kg/ha, inferior em 18,53% do inici 
a1mente prcvisto (3 794 kg/ha) e aguardada uma colheita de 1 807 181 t. Ressalta o GCEA-RS que os 
dados ora informados tern carater preliminar por caracterizarem uma situa~io do peri~do secodedeze!l!. 
br.o/janeiro apenas. Em fevereiro/mar~o face os novos levantamentos a serem procedidos, considerando 
o pro1ongamento da estiagem, serio fornecidas novas estimativas. Os prejuizos no estado gaucho .nio 
fo~;~ rna i1Qres ' para a ri zi cultura, porquanto apenas 35 000 ha do tot a 1 culti vado sao de vari edades 
de arroz do sequeiro e mais de 550 000 ha constituem-se em cu1tivos. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em la. estimativa, informa uma area plantada de 722 675 ha. Com o rendi 
mento medio esperado de 1 363 kg/ha, e aguardada uma colheita de 984 744 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Investiga~oes procedidas nos municipios produtores de arroz deste novo Estado, 
permitiram estimar uma area plantada de 600 981 ha. Com a produtividade esp~ 

rada de 1 228 kg/ha, e prevista uma produ~io de 738 074 t. 

GOlAS- 0 GCEA-GO, com base em novos 1evantamentos apos a conc1usao do p1antio, informa uma area 
plantada de 882 479 ha, superior em 20,82% da prevista inicia1mente no prognostico de novcm 
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bro/78, e ainda superior em 17,27% da colhida em 1978. Com o rendimento medic esperado de 945 kg/ha, 
I . I 

superior em 14,55% do obtido na safra de 1978 e que atingiu a' 825 kg/ha e aguardada uma colheita de 

8,33 624 t. 

Preyo medic page ao produtor no mes: 

6·. BANANA 

U.F. 

Rondonia 
Amazonas 
Maranhao 
Alagoas 
Sergipe .......••.••.••. 
Bahia .••..•....•••..... 
Rio de Janeiro ....••... 
Sao Paulo .•......••.•.. 
Santa Catarina ..•...... 
Mate Grosso : •...• •••••. 
Mate Grosso do Sul ..... 

Cr$/kg 

3,74 
3,29 
5,31 
6,00 
5,39 
4,75 
3,85 
5,50 
4,20 
3,84 
4,64 

A prodw;ao esperada de banana para 1979 em la. estimativa para. o conjunto do Territo 
rio de Rondonia e Estados do Amazonas, Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahi~, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias e de 330 745 mil cachos. 

·Em relar;ao a 1978, quando foi obtida, para as Unidades da Federar;ao acima citadas, a excer;ao doTer 
ritorio de Rondonia, uma produr;ao de 319 807 mil cachos, verifica-se o acrescimo de 2,34% para a me~ 
rna area geografica. 

Aguardam-se as informar;oes dos Estados do Acre, P'dra, Ceara e Parana, para que possa ser conhecida 
a estimativa da produr;ao nacional de banana para a safra de 1979. 

RONDONIA- 0 GCEA-RO informa que os primeiros levantamentos realizados no territorio, revelaram uma 
area ocupaoa com pes em produr;ao e destinada a colheita nesta safra, de 4301 ha. E aguaE 

dada uma 'produr;ao de 3 441 mil cachos com 0 rendimento medic previsto Oe 800 cachos;ha. 

MARANH~O- Registra-se nesta la. estimativa o acrescimo de 0,04% na area ocupada com pes emprodur;ao 
· em relar;ao a colhida na safra passada, isto e, de 7 744 para 7 747 ha, sendoesperadauma 

colheita de 10 775 mil cachos com o rendimento medio previsto de 1 ~91 cachos/ha. 

PIAU!- A area ocupada com pes em produr;ao e destinada a colheita em 1979, foi estimada peloGCEA-PI 
em 3 377 ha, correspondendo a urn acrescimo de 7,75% em relar;ao a area colhida no ano ante 

rior. Com a produtividade esperada de 1 694 cachos/ha, inferior em 6,72% da obtida em 1978, a pr~ 

dur;ao esperada i de 5 721 mil caches. 

RIO GRANDE DO NORTE- 0 GCEA-RN comunica que devido a levantamentos rea1izados atraves do "Projeto 
Sertanejo", notadarnente na Microrregiao Homogenea RIO GRANDE DO NORTE, foi con~ 

tatada, uma area ocupada com pes em produr;ao e destinada a colheita nesta safra de 4 711 ha, sup~ 

rior em 31 ,08% da colhida em 1978, decorrente da entrada de novas areas em processo produtivo nesta 
safra. 

Como rend1mento medio esperado de 1 752 cachos/ha, superior em 29,59% do obtido em 1978 e que atin 
giu a l 352 cachos/ha e esperada uma colheita de 8 253 mil cachos. 
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PERNAMBUCO- Segundo o GCEA-PE, a la. estimativa para a presente safra, quando comparada ao ano a~ 

terior, acusa 0 acrescimo de 2,34% na area ocupada com pes em produr;ao, situando-a em 
17 520 ha. Com a redur;ao de 1,30% no rendimento medio esperado em relar;ao ao obtido em 1978, agora 
com 1 820 cachos/ha, a produr;ao prevista e de 31 886 mil cachos. 

ALAGOAS - A area ocupada com pes em produr;ao e estimada pelo GCEA-AL em 8 840 ha para colheita ne~ 

ta safra. Com a produtividade prevista de 1 385 cachos/ha, superior em 0,22% do rendime~ 
to medio obtido na safra anterior, a produr;io esperada e de 12 243 mil cachos. 

SERGIPE - 0 GCEA-SE, com base em .levantamentos de campo real izados no periodo, informa que a area ocu 
pada com pes em produr;io para colheita neste ano, situa-se em torno de 1 956 ha, ou seja, 

urn acrescimo de 3,38% em relar;ao a area colhida em 1978. Com o rendimento medio esperado de 845 ca 
chos/ha, e esperada uma produr;ao de 1 653 mil cachos. 

BAHIA- 0 G~EA-BA informa uma area ocupada com pes em produr;ao nesta safra de 35 000 ha, superiorem. 
9,38% da area colhida em 1978, com igua1 ref1exo na produr;ao prevista. 0 incremento obser 

vado, decorre da uti1izar;ao de bananais como sombreamento provisorio da cultura do cacau que vern 
apresentando significativa expansio no estado baiano. Com o rendimento medio esperado de 1 200 ca 

. chos/ha e aguardada uma produr;ao de 42 000 mil cachos. 

MINAS GERAIS- 0 GCEA-MG informa para esta safra uma area ocupada com pes em produr;ao de 31 540 ha, 
s~rior em 2,28% da area colhida na safra passada. Com a produtividade prevista de 

104 cachos/ha, correspondendo a urn acrescimo de 2,51% sobre a obtida em 1978, e esperada uma pr~ 

dur;ao de 34 825 mil cachos. 

ESP!RITO SANTO- 0 GCEA-ES comunica que em uma area ocupada com pes em produr;ao e destinadaacolhei 
ta nesta safra de 29 000 ha, inferior em apenas 0,04% da colhida em 1978 ~ aguard! 

da uma produr;ao de Jl 000 mil cachos, com o rendimento medio previsto de 379 cachos/ha. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ informa que esta sendo procedido, junto aos municipios produtores de ba 
nana, urn levantamento detalhado visando a verificar;ao da area ocupada com pes em 

produr;ao para colheita nesta safra. Inicialmente, foi constatado o acrescimo de 2,71% na area oc~ 

pada,com pes em produr;ao neste ano em re1ar;io i colhida na safra passada, ou seja, de 27 894 para 
28 649 ha: A produr;ao esperada situa-se em 26 200 mil frutos com o rendimento medio previsto de 915 
cachos/ha, inferior em 4,59% do obtido em 1978. 

SANTA CATARINA - 0 GCEA-SC informa que em uma irea ocupada com pes em producao de 20 000 ha, sup~ 

rior em 16,73% da colhida em 1978 e produtividade esperada de 1 380 cachos/ha, e i 
nicialmente prevista uma produr;ao de 27 600 mil cachos. 

MATO GROSSO - 0 GCEA-MT informa, nesta la. estimativa de banana para o novo Estado que em uma area 
ocupada com pes em producao de 6 620 ha e esperada uma colheita de 7 736 mil cachos 

com o rendimento medio estimado em 1 169 cachos/ha. 

MATO GROSSO DO SUL - A area ocupada com pes em producio para esta safra na mais nova Unidade da Fe . . -
deracao situa-se em 2 138 ha. Com o rendimento rnedio previsto de 1 631 cachos/ 

/ha. e aguardada uma producio de 3 487 mil cachos. 

GOI~S - o GCEA-GO informa que a banana ocupa, em 1979 uma area de 25 400 ha de pes em produr;ao, co! 
respondendo a urn decrescimo de apenas 0,39% sobre a colhida na safra de 1978. Com a prod~ 
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d 950 h /ha Superior em 4,40% da obtida em 1978, e prevista dutividade inicialmente prevista . e , cac os ' · 
uma produ~ao de 24 130 mil cachos. 

Pre~o medio pago ao produtor _no mes: 

7. BATATA-INGLESA 

Rondonia 
Amazonas 

U.F. 

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

.......... ............... 
Maranhao ...•••••.••.•..•..•...••. 
Sergipe ..••••••••••••..••.•.....• 
Mato Grosso .••.•••....•...••..•.. 

Cr$/cacho 

4,00 
21,00 

Mato Grosso do Sul .......•.....•• 

14,00 
24,38 
12,33 
17,23 

A produ~ao total nacional esperada de batata-inglesa para 1979, quando consideradas 
as duas safras do produto, ainda e desconhec1da, embora, seja dispon1vel a estimativa da la. safra, 

. em todo o Pais, as informacoes relativas a 2a. safra, com colheitas previstas para o 29 semestre, 
tornar·se-ao d1sponiveis a medfda em que, nas Unidades da Federacao investigadas, se conhe~am o~ re 
sultados das fasei_de inten~io de plantio e prepare do solo. 

7 .1. BATATA-INGLESA (la. SAFRA) · 

A producao brasileira esperada de batata-inglesa para a la. safra de 1979 em la. es 
timativa e de 1 253 159 t, superior em 1,66% da obtida em igual safra de 1978. 

Em relacao ao prognostico de novembro/78, verifica-se urn acrescimo de 4,96% face a novas informa~oes 
apos a conclusao do .plant1o, nos Estados de Minas Gerais, Sao Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul. 

MINAs· GERAIS- 0 GCEA-MG, informa que levantamentos especificos realizados no per1odo, revelaramuma 
area plantada de 16 442 ha, superior em 3,14% da colhida em 1978 e inferior em 1,55% 

da estimada para plantio por ocasiao da fase de prepare do solo. Com o rendimento medic esperado de 
11 71'3 kg/ha, superior em 14,56% do inicialmente previsto, e aguardada uma produ~ao de 192 58_2 t. 

ESPIRTTO SANTO- 0 GCEA-ES, informa, em la. estimativa, uma area plantada de 80 ha. .Como rendimen 
to med10 esperado de 7 900 kg/ha, igual ao previsto na fase Oe prepare do solo, e 

esperada uma colheita de 632 t. 

RIO DE JANEIRO-· 0 GCEA-RJ informa, neste mes, uma area provavel a ser plantada na la. safra de 1979 
de 485 ha, devendo manter-se nos mesmos niveis de 1978. Com o rendimento medic es 

···per<!'l:lo de 5 406 tq}/ha, igual ao obtido na la. safra do ano anterior, e esperada preliminarmente uma 
colheita de 2 622 t. Nas proximas investiga~oes de campo serao melhor dimensionadasas perspectivas 
para esta la. safra de batata-inglesa. 

S~O PAULO- 0 GCEA-SP informa uma area plantada nesta la. safra de 13 145 ha, sendosuperioreml,l2% 
da colhida em igual safra de 1978. Como rendimento medic esperado de 15 428 kg/ha, s~ 

perior em 14,28% d~ previsto na fase de intenci6 de planti~. e esper~da urn~ producio de 202 800 t. 
Registra ainda o GCEA-SP que na regiao .de CAMPINAS as lavouras estio na fase de inicio de colheita 
sem .apresentar problemas de ordem fitossanitaria. Na regiio de SOROCABA a cultura se encontra emf~ 
se final de colheita sem anormalidades. Os precos ofertados aos produtores variam de Cr$ 160,00 a 
Cr$ 360,00/sc de 50 kg em CA~lPINAS, enquanto que em SOROCABA, o produto vern sendo comercializado ao 
preco medic de Cr$ 380,00/SC. 
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PARANA - 0 GCEA-PR confirma uma area plantada de 36 110 ha, igual a informada no prognostico de n~ 

vembro/78. Com a produtividade esperada de 12 580 kg/ha, e aguardada uma colheita de 
' ' 

454 264 t. 

Comun1ca o GCEA-PR que embora tenha ocorrido a estiagem na zonas produtoras, nao foram constatadas 
perdas de areas plantadas em escala significativa. 

A estiagem agravou-se quando cerca de 80% da area cultivada ja havia sido colhida, afetando apenas 
as areas ainda por col her, cujas produtividades obtidas .oscilam atualmente em torno de 11 500 kg/ha. 
Destpca-sc que, excessao feita aos agncul tores d()s municipios de CASTRO, GUARAPUAVA, SANTANA DO ITA . -
RARt, SAL TO DO ITARARt e TOMAZINA,. os demais, praticamente, nao utilizam irriga~ao nas lavouras de 
batata, pelo que sentiram os efeitos da estiagem que se refletiu em redu~oes da produtividade esp~ 

rada. Em fevereiro, por ocasiao da conclusao da la. safra de batata no Estado, serao procedidos n~ 
vos levantamentos para dimensionar os efeitos da estiagem nas lavouras ainda por colher e, na opo! 
tunidade proceder-se a estimativa final. 

SANTA CATARINA - 0 GCEA-SC, comunica que a colhe1ta do produto acha-se em fase de conclusao em todo 
o Estado. Levantamentos realizados no periodo dezembro/janeiro, revelaram uma area plantada

1 
de .• 

13 051 ha, superior em 0,73% da prevista para cu1tivo no prognostico de novembro/78. Como rendimen 
to medio esperado de 9 429 kg/ha, superior em 3,59% do estimado na fase de plantio e aguardada uma 
colheita de 123 064 t. Em rela~ao a area colhida na la. safra de 1978 que atingiu a 11 . 593 ha, . e~, 
ta estimativa da area plantada nesta la. safra de 1979 acusa urn acrescimo de 12,58%. 

RIO GRANDE DO SUL - Segundo infonna~oes do GCEA-RS, a area p 1 antada nes ta 1 a .. sa fra foi de 40 497 ha, 
superior em 3,84% da informada no prognostico de novembro/78. 

Com a produtividade csperada de 6 706 kg;ha, supe1·ior em 3,17% da prevista na fase de prepared~ s~ 
lo, e aguardada agora uma colheita de 271 556 t. A colheita do produto devera concluir-se em feve 
reiro. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 

8. CACAU (em amendoas) 
I 

tr. F. 

Sao Paulo 
Santa Catarina ..•.........• 

5,00 
2,00 

8.1- Informayoes sobre as primeiras estimativas da safra cacaueira de 1979 

Comunica-se aos usuaries de dados do LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA 
I I , 

0 

que as primeiras informa~oes sobre previsao e acompanhamento da safra cacaueira, para 1979, somente 
tornar-se-a possivel a medida em que nas Unidades da Federa<=io produtoras forem sendo concluidos OS 

lev!lntamentos de campo, em andamento, visando o dimensionamento da area efetivamente plantada com 
caca~. e da parcela da area ocupada com pes em idade produtiva para colheita em 1979. Ressa1te-se, 
tambem, que, 'no Estado da Bahia, maior produtor .nacipna1 de cacau, a co1heita .da denominada "safra 
tempori" ocorre no periodo maio/setembro. de cada ano civil, enquanto que ada "safra principa1"oco! 
reno per1odo outubro/abri1. Assim, face ao exposto, os primeiros informes re1ativos a safra bai~ 

na de cacau para 1979, poderao estar disponivei~ em abril quando sera concluida a safra brasi1eira 
de cacau, relativa ao ano de 1978. 

8.2 _ Retifica~ao da estimativa final preliminar da safra de cacau em 1978 

De acordo com infor~a~oes provenicntes da COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOUR~ 

CACUEIRA (CEPLAC) - BRASILIA/OF, os dados finais preliminares da safra cacueira de 1978 apresentam 
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altera~6es nas estimativas da "safra ' pri~c i pa1" no estado ~aiano e pequenas retifi ca~6es nas safras 

finais ja obtidas dos Estados do Para e Espirito Santo . 

AMAZONAS - Segundo a CEPLAC-Brasi1ia, em uma area colhida de 1 200 ha, inferior em 40% da estimada 
anteriormente e ocupada com pes em idade produtiva, e produtividade obtida de 333 kg/ha, 

superior em 66,50% da que vinha sendo esperada, foram produzidas 400 t, confirmando-se os dados ce 
colheita divulgados em dezembro/78. 

PARA - Con forme i nforma~oes procedentes da CEPLAC - Brasilia, a a rea co 1 hi da em 19 78 foi de 7 500 ha, 
inferior em 4,64% da estimada e ocupada com pes em produ~ao. Com a produti vidade obtida ce 

200 kg/ha, inferior em 15,97% da esperada
1 

foram produzidas 1 500 t. 

BAHIA- Recentes levantamentos rea1izados durante o mes de janeiro sabre a "safra pri ncipal" pemj_ 
tiram constatar que a produ~ao total de cacau em 1978 no Estado da Bahia, devera oscilar en 

torno de 242 598 t. Oeste total, 151 444 t, correspondem i "safra tempera", ja comercializada, e 
91 154 t a "safra principal", mostrando-se esta estimativa superior em 10,42% da i nformada em dez~~ 
bro/78. Tendo em vista que a fase de colheita desta safra principal devera concluir-se em abril,e 
provavel que nas proximas estimativas possam ocorrer ainda a1tera~6es. Assim, em uma area colhica 
de 413 000 ha, i gua 1 a i nformada em dezembro, e rendi men to medi o observado de 587 kg/ ha, superi cr 
em 3,53% do previsto em dezembro, foram obtidas prelimi narmente cerca de 242 598 t, quando consice 
radas em conjunto as duas safras tempera e principal . 

ESPlRITO SANTO - Em uma area colhi da de 21 000 ha , inferior em 1,78% da informada preliminarmenteem 
dezembro, e com a produtividade obtida de 429 kg/ha, superior em 1,42% da anterior 

mente prevista, foram produzidas 9 000 t de cacau em amendoas. 

U.F. Cr$/~ 

Amazonas . . . • . • . . • . . . . . . . 38,25 
Bahia . . . • • . . . . . • . . . . . . . . 51 ,33 

9 • CAFt (em coco) 

9. 1 - _Informa~oes sabre as primei ras estimativas da safra cafeei ra de 1979 

A produ~ao nacional esperada de cafe em coco para 1979, de acordo com levantamentos prE_ 
cedidos pelo IBC no periodo novembro/dezembro de 1978, quando foram conheddas as estimativas finais 
da safra passada e concomitantemente real izada a la. estimativa da safra de 1979, e de 2 523 548 t, 

superior em 2,94% da obtida em 1978, quando foram produzidas 2 451 452 t de cafe~ coco. ADivisao 
de Estatistica do IBC rea l iza em cada safra cafeeira 4 (quatro) levantamen tos por amostragem, nosE~ 
tados de Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo e Parana, principais Unidades da Federa~ao produ:.2_ 
ras de cafe . 

Caso sejam confinnados, por ocasiao da colheita, os atuais prognosticos, o vol ume de cafe beneficia 
do devera s ituar-se em torno de 21 ,3 mil hoes de sa cas de 60 kg. I nfonna a i nda o I BC, que o numero 
total de cafeeiros plantados no Pais e estimado em 3,4 bilhoes de pes. Des ta popul a~ao, 2,6 bilhoes 
de covas encontram-se em condi<;oes de produzirem na presente safra. 

MINAS GERAIS - Em uma area ocupada com pes em produ~ao de 495 683 ha e produtividade esperada ce 

1 696 kg/ha, e inicialmente prevista Uma produ~ao de 840 823 t de cafe em COCO, SU~! 

rior em 63,18% da obtida em 1978, quando foram produzidas 515 259 t. A area total plantada noes~ 
do mi nei ro conforme o IBC, e de 580 738 ha, correspondendo a urn tota 1 de 876 677 000 cafeei ros, des 
quais 739 805 000 deverao proporci onar produ~ao em 1979. 
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ESPTRITO SANTO- Em uma area ocupada com pes em produr;:ao de 279 189 ha e rendimento medio esperado de 

852 kg/ha, e aguardada inicialmente uma produr;:ao de 237 953 t de cafe em coco, sup~ 
rior em 1',72% 'da obtida em 1978. 

Conforme levantamentos de campo procedidos pelo IBC, existem atualmente 343 780 ha plantados no e~ 

tado capixaba correspondendo a urn total de 438 281 000 cafeeiros, sendo que 358 260 000 pes estao em 
I 

idade produtiva no ano em curso. 

SAO PAULO - No estado paulista as estimativas sao de responsabilidade do Institute de Economia Agr} 

cola da Secreta ria de Agricul tura por forc;a de convenio manti do .com o IBC. Em uma area 

OCUpada Com pes ~I produc;ao de 767 851 ha, SUperior em 4,26% da colhida em 1978, e inicialmente pr~ 

vista uma produc;ao de 1 003 320 t de cafe em coco inferior em 1,44% da obtida em 1978. A produtivi 

dade esperada para a presente safra e de 1 307 kg/ha, inferior em 5,43% do obtido em 1978. A araa 

total plantada no Estado de Sao Paulo e de 961 846 ha, correspondendo a umtotalde955225000cafeei 

ros, dos quais 747 966 000 estao em processo produtivo neste ano. 

PARANA - Em uma area ocupada com pes em produc;ao de 623 669 ha e produtividade esperada de 567 kg/ha, 

e inicialmente prevista uma produc;ao de 353 452 t de cafe em coco, inferior em 43,02% da 

6btida ~~ 1978, como decorrenciadas geadas verificadas no dia 14 de agosto/78. A area total plant2_ 

da no .estado paranaense e de 826 915 ha, correspondendo a urn total de 823704000cafeeirosdos quais 

cerca de 571 milh~;s de pes deverao produzir nesta safra. 

9.2 - Retificac;ao da estimativa final da safra de cafe de 1978. 

Segundo o IBC, a produr;ao brasileira obtida de cafe em coco em 1978f'Oi de2451452t, 

superior em 2,11 % da informada preliminam;tente em dezembro e que atingiu a 2 400 869t, com~ res~lta~ 
.te de acrescimos verificados nos Estados de Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo e Parana. Apr~ 

duc;ao obtida an 1978 proporcionou urn volume de cafe beneficiado de aproximadamente 20 milhoes de s2_ 

cas de 60 kg, assim distribuidos: Parana- 4,6 milhoes, Sao Paulo-8,3 milhoes, Minas Gerais-4,3 mi 

lho~s. Esp i rito Santo-2,3 milhoes, cabendo as demais Unidades da Federac;ao produtoras os restantes 

9,5 milhoes de sacas. 

Os resultados finais obtidos nas Unidades da Federac;ao onde o produto foi investigado em 1978, foram 

OS segui ntes·: 

U.F. AREA COLHIDA PRODU~J!:O OBTI DA RM OBTI DO 
(ha) ( t) (kg/ha) 

lQ SP 736 459 017 969 382 
2Q PR 670 400 620 303 925 
3Q MG 384 819 515 259 339 

4Q - · ES 237 541 233 921 985 

OUTRAS 64 000 

Conforme pode ser observado, o Es tado de Sao Paulo foi em 1978 o ma i or produtor de· ·cafe em coco com 

41,53% da produc;ao nacional. Seguiram-lhe os Estados do Parana com 25,30%, Minas Gerais com 21,0(! ~~ 

e Espirito Santo com 9, 5~ % . cabendo as demais Unidades da Federac;ao produtoras os restantes 2,61%. 

Os rcndimentos medias obtidos variaram desde o maximo de 1 382 kg/ha em Sao Paulo, ao minimo de 

925 kg/ha no Parana. 

10. CANA-DE-A~OCA~ 

A produc;ao esperada de cana-de-ac;ucar para 1979 em la . estimativa para o conjunto dos 

Estados do Maranhao, Piaui, Rio Grande ' do Norte, Paraib~, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas 
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.Gerais, Espirito Santo ~ Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana., Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso, Mato. Grosso do Sul e Go ias, tota1i za 128 366 548 t, sendo superior em 1,50% da obtida em 

\ I I 

l97B, na me~ rnil area geog rafi ca. Aguarda~- se as informa~oes dos Estados do Para e Ceara para que po~ 
sa ser conhecida a est imativa naciona1 da produ~ao de cana-de-a~ucar na safra de 1979. 

Regi stra ram acresci mos nas areas p1antadas e destinadas •ao corte nesta safra, emcomparabi1idade com 
a safra anterior, os Estados do Maranhao (10,94%). Pi aui (31 ,35%), Pernambuco (1,28%), A1agoas (1,36%), 
Minas Gera is (2,14%), Rio de Janei ro (5,56%), Sao Paul o (5,00%), Santa Catarina (5,40%) e ·Goias 
(3 ,24% ). Informa ram redu~oes, os Estados do Rio Grande 'do Norte (-19,91%), Serg ipe (-4,22%), Bahia 
(-5,81%), Esp)rito Santo (-5,48%), Parana (-2,79%) e Rio Grande do Sul (-8,87%) . 

. No Estado da Paraiba e prevista a manuten~ao da area a ser colhida em1979,nosmesmosn1veisdaobser 
vada na safra an te ri or. 

A produ~ao es perada nos Estados que investigam o produto no Centro-Sul, e de 83 802 206 t, superior 
em apenas 0,25% da informada no prognostico de novembro/78, decorrente de acrescimo nas estimativas 
do Estado de Mi nas Gera i s , embora a redu~ao registrada em Santa Catarina. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA, com base em 1evantamento de campo junto a regiao canavieira do Estado, estima 
para 1979, uma area prowave1 para corte de 22 045 ha, superior em 10,94% da co1hida em 

1978. Com o rendimento medio inicial mente previsto de 48 046 kg/ha, superior em 0,78% do obtido na 
safra an terior , e inicialmente prevista uma proou~ao de 1 059 182 t. 

PIAU! - Levantam~ntos es pecificos real i zados no per1odo, levaram o GCEA-PI a estimar em 14 653 ha, su 
perior em 31,35% da colhida em 1978, a area plantada e destinada ~o corte. em 1979 . Com o 

rendimento medio esperaoo .de 25 907 kg/ha, infer ior em 2,67% do obtido em 1978, e aguardada uma co 
lheita de 379 .615 t. 

RIO GRANDE DO NORTE - Em uma area plantada e destinada ao corte de 25 847 ha, inferior em 19,91% da 
colheita em 1978 e rendimento medio esperado de 64 329 kg/ha, superi or em 

1,46% do obti do na safra anterior, e esti mada uma produ~ao de 1 652 706 t. Comunica o GCEA-RN que 
as .atua is estima t ivas de colheita •. tern carater preliminar, dependendo de novas investiga~oes de cam 
po ~ue serao efetivadas no periodo fevere iro/ma r~o. 

PERNAMB UCO - A area dest1nada ao co~te em 1979, no estado pernambucano, devera osci1ar em t orno de 
357 522 : ha, repre sentattdo urn acrescimo de 1,28% em re1a~ao a co1hida em 1978. Com o 

rendimento medio esperado de 48 380 kg/ha, superior em 0,79% do obti do na safra passada, e aguard2_ 
da uma co1hei ta de 17 296 91 4 t. 

ALAGOAS- 0 GCEA-AL in forma para l979 uma area provave1 de corte de 313 000 ha, superiorem1 ,36% da 
co1hida ern 1978. Como rendimento medio esperado de 50 600 kg/ha, superio r em 0,17%dooE_ 

ti do na safra anterior e previs t a urna produ~ao de 15 837 800 t. Reg istra o GCEA-AL que o cu1 tivo da 
cana foi intensificado no Estado, apesar das difi culdades em que se encont ram os fornecedores e os 
proprios usinei ros , que rec1 amam maior assistenc ia das autoridades competentes e mel hores pre~os P! 
gos a nive1 de produtor. Ent re tanto, e aguardado que o IAA aumente a cota de 17 000 000 para 
20 000 000 de sacos de 60 qu i l ogramas oe a~ucar, nesta safra. 

SERGIPE- 0 GCEA- SE, de acordo com recentes levantamentos nos municipios produtores informauma area 
pl antada e desti nada ao corte nesta sa fra de 18 324 ha, inferior em 4,22% da co1hida em 

1978. Com a produt ivi dade es perada de 55 363 kg/ha , infe rior em .4·,55% da . obt ida na safra de 1978, e 
estimada inicial mente uma produ~io de 1 014 472 t. 

BAHIA - 0 GCEA-BA, info1·ma prel iminarmente a est ima tiva de uma area plantada e destinada ao corte em 

1979 de 77 800 ha, inferior em 5,81% da colhida em 1978.' Com o rendimento media esperado de 
39 000 Kg/ha , superi or em 2,63% do obtido na safra anterior, e prevista uma colheita de 3 034 200 t. 
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MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa, em re1a~ao ao prognostico preliminar o decrescimo de 0,49% na e~ 

timativa da area plantada e destinada ao corte nesta Silfra, situando-a em 184 086 ha. 
'Em rela~ao a ~rea colhida em 1978, a atua1 estimativa acusa o acrescimo de 2,14%. Como rendimento 
medio previsto de 39 920 kg/ha, e aguardada uma colheita de 7 348 655 t': 

ESPTRITO SANTO- A area p1antada e destinada ao corte nesta safra, foi estimada · pelo GCEA-CS em 
32 800 ha, ou seja, inferior em 5,48% da colhida em 1978. Com a produtividade pr~ 

vis,ta de 31 000 l<g/ha e esperada uma produ~ao de l 016 800 t. Os dados deste mes vern confirmar as 

previsoes do prognostico de novembro/78. 

' 
RIO DE JANEIRO- 0 GCEA-RJ informa que a area plantada e destinada ao corte, em 1979, devera situar-

-se ao redor de 190 300 ha, superior em 5,56% da colhida em 1978 e igua1 a estim~ 

tiva do prognostico. Com a produtividade esperada de 47 903 kg/ha, inferior em 1,11% da obtida na 
safra anterior e aguardada uma produ~ao de 9 115 940 t. 

SAO 'PAULO- 0 GCEA-SP informa que os resultados dos 1evantamcntos procedidos no periodo, evidencia 
' -

. ram as ~revisoes do prognostico de novembro/78. Em uma area plantada e destinada ao co,~: 
teem 1979 de 914 330 ha, superior em 5,00% da co1hida em 1978 e rendimento medio previstode65 300 

I I 
1 kg/ha, ~epresentando urn decrescimo de 2,44% da produtividade obtida no ano anterior, a produ~ao esp~ 

rada situa-se em 5~ 705 749 t. 
I 

PARAN~- 0 GCEA-PR confirma, neste mes, as estimativas divulgadas pelo prognostico de novembro/78. 
Assim, em uma area plantada e destinada ao corte em 1979 de 46 000 ha, inferior em 2,79% 

da co1hida em 1978 e rendimento medio esperado de 66 000 kg/ha, superior em 4,73% do obtido na sa 
fra passada e inicialmente prevista uma produ~ao de 3 036 000 t. 

I 

SANTA tATARINA- 0 GCIA-SC com base em levantamentos procedidos no periodo, informa, neste mes, uma 
area dest1nada ao corte em 1979 de 22 000 ha, inferior em 9,44% da prevista no pro.£1_ 

nostico, e sendo ainda superior em 5,40% da co1hida em 1978. 

Com a produtividade prevista de 49 000 kg/ha, inferior em 1,95% da obtida no ano anterior e esper~ 

da agora uma colheita de 1 078 000 t. 

~10 GRANDE DO SUL- 0 GCEA-RS ratifica as estimativas realizadas para o prognostico de novembro/78. 
Assim, em uma area p1antada e destinada ao corte em 1979 de 38 000 ha, inferior. 

em 8,87% da colhida em 1978 e rendimento rnedio esperado de 23 500 kg/ha, igua1 ao obtido na safra 
anterior e prevista uma co1heita de 893 000 t. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em la. estimativa, informa uma area destinada a colheita em 1979 de 10 528 ha. 

Como rendimento medio esperado de 35 927 kg/ha, e preliminarmente esperada uma prod~ 

~ao de 378 242 t de cau1es de cana-de-a~ucar. 

MATO GROSSO DO SUL - Informa~oes procedentes da zona canavieira do Estado, revelaram uma area desti 
nada ao corte em 1979 de 8 362 ha. Com a produtividade prevista de 44 286 kg/ 

/ha, e esperada uma co1heita de 370 320 t. 

GOI~S - 0 GCEA-GO, confirmf!, nf!ste mes, uma area plantada e destinada ao corte nesta safra de 19 .100 
ha, superior em 3,24% da colhida em 1978. Com a produtividade esperada de 45 000 kg/ha, i~ 

ferior em 11,24% da ·obtida na safra anterior, e estimada uma produ~ao de 859 500 t. 
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Pre yo medi o pago ao' produtor no mes : ' 

11. CEBOLA 

U:F. 

Maranhao ......................... . 
Alagoas . ....•....••.....•....•.... 

0,26 
0,28 

Sergipe • .. .. • • • • • .. • • .. • .. . • . . .. • . 0,26 
Bahia' ........•...•.. , ..•.•..••.. . ' 0,50 
Sao Paulo • . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 0,30 
Mato Grosso • • • • • • • . • • . • . . • . • • • • • • 0,28 

• I 

Mato Grosso do Sul ............... · 0,25 

JANEIR0/69 

A produ~ao esperada de cebola para 1979 em 1a. estimativa para o conjunto dos Est~ 

dos de Pernambuco , Minas .Gerais, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul totaliza 
567 077 t , superior em 20 ,17% da obtida em 1978, na mesma area geografica. 

Informaram acrescimos na area cu1tivada para esta safra OS Estados de Pernambuco 
(1,40%) , Minas Gerai s (3,20%), Parana (17,69%), Santa Catarina (91,67%) e Rio GrandedoSu1 (14,~5% ). 

Para Sao Paulo , a t endencia e de manuten~ao des niveis de cultivo da safra anterior. 

Aguardam-se as pri me i ras informa~oes sobre a fase de inten~ao de plantio dos Estados de Sergipe e 
Bah i a, para que possa ser conhecida a estimativa nacional da produ~ao de cebola para 1979. 

' No Centro-Sul, que compreende as Regioes Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e esperada uma produ~ao de 
503·477 t, superi or em l,73% da informada no prognostico de novembro/78, em virtude de acrescimos 
nas esti ma tivas de produ~ao dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

PERNAMBUCO - 0 GCEA-PE , comunica que as primeiras investiga~oes visando conhecer a inten~ao de pla~ 
ti o dos cebo1 1cultores pernambucanos para a safra de 1979l permite concluir que a area 

provave,l a ser p1 an tad a de vera oscil ar em torno de 5 300 ha, sen do superior em 1 ,40% da culti vada 
no ano anterior . Com a produtividade esperada de•12 000 kg/ha, superior em 17,42% da obtidaem197~ 
e aguardada uma col hei ta de 63 600 t. 

MINAS GERAI S - a· GCEA-MG, em i nten~ao de p1antio, informa uma area provave1 de cultivo da ordem de 
2 000 ha , superi or em 3,20% da colhida em 1978 e igual a prevista no prognostico. Com 

6 rendimento medio esperado de 5 255 kg/ha e inicialmente estimada uma produ~ao de 10 509 t. 

SXO PAULO- 0 GCEA-SP confi rma neste mes, as estimativas realizadas quando do prognostico de novem 
bro/78. Em uma area provave1 a ser p1antada de 16 200 ha ,e rendimento medic esperado 

de 13 000 kg/ha e ·aguardada uma co1h~ita de 210 600 t, inferior em 6~32% da obtida em 1978. As con 
.di~ees do mercado apresentam-se desfavoraveis, pois a cebola esta comercializada a Cr$ 140,00/sc 
de 45 kg. Apenas na regiao de CAMPINAS registrou-se· rea~ao nos pre~os a nivel de produtor, estando 
o produto cotado a Cr$ 170 ,00/sc de 45 kg. 

PARANJ\ - 0 ~CEA-PR comuni ca que permanecem, nes te mes, as esti mati vas do prognosti co de novembro/78. 
I Em Uma area p1antada de 5 1~0 ha, SUperiOr etn, l7,6_9% da COlhida ern 1978 e prOdUtiVidade e~ 

perada de 4 500 kg/ha, superior em 18,23% da obtida na safra do ano anterior que foi parcialn~nte 

frustrada, e aguardada uma produ~ao de 23 175 t. Informa o GCEA-PR que a estiagem ocorrentedesdeo 
mes de dezembro , prej udicou as 1avouras co1hidas em janeiro e devera refletir-se ainda nas lavouras 
por co1her. Na Microrregiao Homogenea CURITIBA onde a produtividade normalmente obtida e de 4 500 
kg/ha a medi a desta safra tern atingido apenas a· 3 000 ~g/ha. Em outras regioes produtoras, como 
IRATI , a seca tambem se fez sentir. No "NORTE VELHO DE WENCESLAU BRAZ", os rendimentos medics obtj_ 
dos no inicio da safra osci1avam em t orno de 9 500 kg/ha. Entretanto, ao final de janeiro, o rendi 
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mento medio obtido alcan~ou apenas a 8 400 kg/ha. Face~ exposto ve~ ocorrendo o fenomeno de reten 
~io do produto nos estabelecimentos agricola~. urn~ vez que os cebolicultores aguardam com grande e~ 
pectativa a progressiva alta que a cebola vern obtendo no mercado. 

Possivelmente em fevereiro, apos novos levantamentos de campo, sera efetuada uma avalia~ao da fase 
de colheita do produto. 

SANTA CATARINA- 0 GCEA-SC, comunica que a colheita da cebola esta em fase final. £ estimado que 
apen~s 15% do produto colhido t~nha sido comercializado, enquanto o restante da prE_ 

~u~io e annazeryado pelos agricultores, a espera de melhores pre~os. Esta estocagem, entretanto,nao 
podera ser realizada por muito tempo, pois os armazens, quer dos estabelecimentos agr1colas como do 
Governo ou de. particulares, nao possuem os requisites tecnicos minimos para a conserva~ao de bulbos 
como o da cebola ou de tuberculos, como os de batata-inglesa. Investiga~oes realizadas no periodo 
dezembro/janeiro estimam uma area p1antada de 10 971 ha, inferior em 14,72% da prevista por ocasiao 
do prognostico. Como rendimento medio esperado de 9 748 kg/ha, superior em 21%do inicia1mente pr~ 

visto e aguardada uma colheita de 106 950 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS, de acordo com 1evantamentos procedidos no periodo, informa uma area 
plantada de 22 700 ha, superior em 0,44% da estimada por ocasiao do prognostico 

de novembro/78,sendo ainda superior em 14,65% da colhida na safra anterior. Como rendimento medic 
esperado de 6 707 kg/ha, superior em 3,12% do inicialmente previsto e estimada uma colheita de 
152 243 t. £ esperada para fevereiro a conclusio da safra de cebola em todo o Estado, quando serao 
procedidas investiga~Cies para reconheceras estimativas finais da colheita de cebola em 1979. 

Pre~o medio pago ao produtor no mes: 
U.F . Cr$/k~ 

Sergi pe . • • • • • • • • . • • • . . . . 6,50 
Sao Paulo . . . . . • • . • . . . . . . 3,44 
Santa Catarina ••..••.... 2,80 

12. COCO-DA-BATA 

A produ~ao esperada de coco-da-baia para 1979 em la. estimativa para o conjunto dos 
Estados do Maranhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,Espirito San 
toe Rio de Janeiro, tota1iza 347 849 mil frutos, sendo inferior em 1,32% da obtida em 1978 na mes 
ma irea geografica, quando foram co1hidos 352 496 mil frutos . 

Registram acrescimos na area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita neste ano, OS Esta 
dos de Sergipe (+ 0,44~) e Bahia(+ 1,39%). Informam redu~ao na estimativa da area destinada a co 
lhefta nesta safra, o Rio Grande do Norte (- 2,86%) e Alagoas (- 0,25%). 

Os Estados da Paraiba, Pernambuco, Espirito Santo e Rio de Janeiro mantem as e
1

stimativas da safra an 
terfor, para as variave;s investigaaas, enquanto procedem a levantamentos especificos sobre existen 
cia de novas areas que po~sam entrar em processo produtivo em 1979. 

Aguardam-se as primeiras informa.~oes sobre o coco-da-baia nos Estados do Para e Ceara. para ser conh~ 
cfda a estima~iva da produ~io naciona1 na safra de 1979. 

MARANH~- 0 GCEA-MA, registra em la. estimativa uma 'area ocupada com pes em produ~ao de 1 657 ha. 
£ esperada uma produ~ao de 5 662 mil frutos com 0 rendimento medio previsto de 3 417 fru 

tos/ha, superior em 0,18% do obtido na safra anterior. 
I 

RIO GRANDE DO NORTE - 0 GCEA-RN, registra nesta la. informa~ao o decrescimo de 2,86% na estimativa 
da area ocupada com pes em produ~ao para colheita nesta safra, situando-a em 

\ 
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13 501 ha. Com a produtividade prevista de 3 491 frutos/ha, inferior em 1,41% da observada r.a ulti 
ma safra, e esperada uma produ~ao de 47 133 mil frutos. 

ALAGOAS - 0 GCEA-AL , informa que os 1oteamentos em expansao no literal do Estado estao contribuindo 
para a redu~ao da area cultivada com a pa1macea. Tambem, as indii~trias de produtos ·quimi 

cos, como Salgema e fabricas de adubos implantadas as margens do oceano e lagos vern com seus detri 
tos ocasionando polui~ao, com sensivel diminui~ao da produtividade, a1em das pragas que estao dizi 
mando os coqueirais na zona de PENEDO. 

Assim, a area ocupada com pes em produ~ao para colheita nesta safra acusa um decrescimo de 0,25% em 
rela~ao a colhida em 1978, sendo estimada em 24 500 ha. Com a produtividade esperada de 2 500 fru 
tos/ha, inferior em 6,68% da obtida na safra a~terior e aguardada inicialmente uma produ~ao - de 
61 .250 mil fruto:;. 

SERGIPE - Segundo o GCEA-SE, a area ocupada com pes em produ~ao para colheita nesta safra situa-se 
em 39 468 ha, sendo superior em 0,44% da colhida em 1978. Como rendimento medio esperE_ 

do de 1 858 frutos/ha, superior em 0,54% do obti do no a no anterior e esperada uma produ~ao de 73 332 • 
:· 

mil frutos. 

BAHIA - 0 GCEA-BA, estima uma area ocupada 
rior em 1,39% da colhid~ em 1978. 

dada uma produ~ao de 91 250 mil frutos. 

com pes em produ~ao para esta safra de 36 500 ha, 
Com a produtividade esperada de 2 500 frutos/ha e 

sup~ 

~gua.!:_ 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ comunica que estao sendo realizados levantamentos de campo nas regioes 
produtoras do Estado, visando detectar as areas que entrarao em processo produtivo 

com colheita neste ano. Assim, ate que sejam concluidos os trabalhos, permanecem neste mes as estl 
mativas do ano anterior. Em uma area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita nesta sa 
fra de 896 ha e rendimento medio previsto de 3 500 frutos/ha, e esperada inicialmente uma produ~ao 
de 3 136 mil frutos. 

Pre¥o medic ~~o produtor no mes: 
U.F. 

Maranhao •.... ....•••• .. 
Alagoas ..• .• .•.. . . . .. 
Sergipe .. , .••.. 
Bahia ..... ... 
Rio de Janeiro .. ......• 

Cr$/fruto 

3,77 
3,00 
3,37 
3,00 
2,00 

A produ~iio tota 1 naci on a 1 esperada de fei jao para 1979, quando cons i deradas as duas 
safras oo produto e desconhecida, vista ainda serem ignoradas as estimativas da 1a. safra para o no 
vo Estado de· ~1ato Grosso, bem assim, as prev·isoes da 2a. safra para a maioria das Uni.dades da Fede 
ra~ao produtoras, dado que as colheitns se efetivarao, notadamente no 29 semestre e os p1antios ain 
da nao se proccssaram. 

13.1 - fEI J~O (la . . safra) 

A produ~ao espe rada do feijao na 1 a . safra de 1979 para o Territori o de Rondonia e 

mais o conjunt o dos Estados do r~aranh;io, Piaui ."Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Espirito 
Santo, Rio de Janeiro, Sio Paulo, Parani, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e 
Goias totaliza 1 185 190 t. 
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Em rela~io a 1978, quando foi 'stimada para as Unidades da Federa~io acima citadas, i exce~iode Ron 
' ' -

doni a e Pi aui, uma produ~ao de 1 135 453 t, observa-se, na mesma a· rea geografi ca, uma redu~ao de 
0,49%, decorrente de redu~oes nas estimativas do's Estados do Maranhao, Rio Grande do Norte, Bahia, 

Espirito Santo, Parana e Rio Grande do Sul, embora tenham ocorrido acriscimos em Minas Gerais, Sio 
Paulo, Santa Catarina e Goias. 

Aguardam-se as primeiras estimativas do novo Estado de Mato Grosso, para que possa ser conhecida a 
estimativa nacional de feijio 'na la. safra de 1979. 

RONDONIA - 0 GCEA~RO registra, nesta la. estimativa para o produto, uma area plantada de 200 ha. 
Como rendimento n~dio previsto de 700 kg/ha, e esperada uma produ~io de 840 t. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA info~1a, com base em levantamentos de campo efetuados no periodo, que a area 
plantada e de 36 130 ha, sendo inferior em 5,19% da colhida em 1978 na mesma safra. Com 

.o rendimento medic esperado de 476 kg/ha., inferior em 1,65% do obtido no ano anterior, a produ~ao · 
inicia1mente prevista e de 17 211 t. 

PlAUT - 0 GCEA-PI informa em 1a. estimativa que em uma area p1antada de 149 737 ha e esperada uma 
produ~ao de 44 921 t, com a produtividade prevista de 300 kg/ha. 

RIO GRANDE DO NORTE - A area provave 1 a ser p 1 an tad a para a l a. safra de fei jio em 1979 acusa uma r~ 
du~io de 2,24% em rela~io a colhida na safra anterior, situando-se em 175 470 

ha, tendo em vista a falta de chuvas, bern assim,. a deficiente distribui~ao de sementes nos postos de 
revenda autorizados. Com o rendimento medic esperado de 276 kg/ha, e aguardada uma produ~io de 

48 358 t. 

BAHIA- 0 ·GCEA-BA de acordo com 1evantamentos procedidos na regiao de IRECt, principal area produtE_ 
ra de feijao no estado baiano, constatou a redu~io de 19,13% na estimativa da area ·plantada 

em re1a~ao a co1hida em 1978, situando-a em 186 000 ha, face as condi~oes climaticas adversas nas 
ultimas safras, ou sejam, a falta, deficiencia e rna distribui~io das chuvas, durante 0 cic1o veget~ 
tivo da leguminosa e que vern acarretando redu~oes nas produtividades obtidas. Assim, parce1a pond~ 
rave'l dos produtores nao erradicaram a mamona plantada no 19 trimestre de 1978, em cujas areas no.!:_ 
malmente plantam o feijao de 1a. safra, em fun~io dos bons pre~os alcan~ados e da maior seguran~a 

que a. 1 avoura de mamona vern oferecendo. Com a produti vi dade esperada de 387 kg/ha, inferior em 
7,86% da obtida em igual safra do ano anterior, a produ~io previst~ e de 72 000 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa, que devido ao prolongado periodo de chuvas que OLasionou a1agame~ 

tos em areas baixas nao foram atingidos OS niveis de cultivo previstos quando das i~ 

vestiga~oes realizadas para o prognostico de novembro/78. Assim, a area plantada e de 236 369 ha, 
~ 

in'ferior em 5,49%. r esperada uma produ~io de 133 206 t, com a produtividade previ~ta de 564 kg/ha . 

. ESPl~ITO SANTO - 0 GCEA-ES informa uma area p1antada de 36 600 ha, igual a estimada no prognostico 
e inferior em 6,15% da colhida na safra passada. Como rendimento medic esperado 

de 455 kg/ha, inferior em 15,74% do obtido em 1978 e aguardada uma produ~io de 16 653 t. 

RIO DE JANEIRO - Nesta primeira informa~io sobre o produto, o GCEA-RJ informa que em uma area pla~ 

tad a de 8 248 ha e produt i Vi dade de 600 kg(ha 1 e agua rdada Uma produ~a0 de 4 949 t > 

bastante inferior i obtjda em 1978 e que atingiu a 7 200 t. 

SAO PAULO - Segu~do o GCEA-SP, na maioria das regioes produtoras o feijao encontra-se em fase final 
de colheita. Observa-se, contudo, descontentamento dos agricultores em decorrencia das 

cota~oes que o produto vern alcan~ando, ou seja, cerca de Cr$ 400,00, CrS 450,00 ate o maximo de 

Cr$ 550,00 o saco de 60 kg. 

22 



IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEM~TICO .DA PRODU~AO AGR!COLA JANEIR0/79 

Na regiao de CAMPINAS a ocorrencia de chuvas durante · ~ colheita ·prejudicou a qualidade doprodutoem 
determinadas lavouras. Na regiao 'de SOROCABA existe tendencia a substitui~ao da cultura face ao in 
,sucesso economico por que .atravessa 0 produto . 

A ,area plantada nest,a safra acusa, em .relac;ao ao prognostico, urn~ reduc;ao de 21,36%, ou seja, de 
264 492 para 208 000 ha. ~ esperada uma produc;ao de 158 700', t com a produtividade prevista de 763 
kg/ha. Este rendimento media mostra-se superior em 54,45% da obtida em 1978 e, caso se confirme ate 
o final da colheita, a produr;ao obtida nesta la. safra de 79. sera superior em 3),27% da colheita de 
igual safra do ano passado~ 

PARAN~- 0 GCEA-PR informa, em relac;ao a la. safra de 1978, uma area plantada superior em 2,43% e 
atingindo a 672 000 ha. Com a produtividade esperada de 600 kg/ha, inferior em 18,48% da 

' obtida no ano anterior (736 kg/ha) , e prevista uma produc;ao de 403 200 t. 

Cerca de 85% da area pla ntada ja foi colhida ate o periodo. A seca de janeiro teve pouco ou nenhum 
efeito prejudicial as lavouras do "taroe", uma vez que ja estavam com as vagens e graos formados qua~ 
do se fizeram sentir os danos em lavouras de outros produtos agricolas. 

0 produto que vern sendo obtido apresenta baixa qualidade, em virtude da grande mistura varietal ' das 
sementes. Os prec;os pages aos produtores osci lam de Cr$ 400,00 a Cr$ 450,00 para os fei joes de cor, 
e de Cr$ 300,00 a Cr$ 350,00 para o feijao preto. Muitos agricultores estao preferindo estocar o 
produto em seus estabelecimentos, esperanc;osos de alcanc;arem prec;os mais razoaveis para as suas co 
lheitas, pois o feijao ja apresenta escassez de oferta no periodo. 

SANTA CATARINA - 0 feijao de la. safra encontra-se na fase de colheita. A area plantada, segundo o 
GCEA-sc e de 172 068 ha, sendo superior em 2,35% da informada no prognostico. Com 

0 rendimento media esperado de 958 kg/ha e prevista uma produc;ao de 164 763 t. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS registra, em relac;ao ao prognostico, urn acrescimo de 4,43% na estima 
tiva da area plantada, situando-a. em 143 064 ha. Se comparada a area colh'ida em 

i9ua1 safra de :l978, esta estimativa ~inferior em 7,52%. Como rendimento medio previsto de 789 
kg/ha' a produc;ao esperada e' de 112 852 t. 

HATO GROSSO DO SUL - A area plantada para a la. safra de feijao situa-se em 6 227 ha. t esperada 
uma produc;ao de 4 579 t com a produtividade prevista de 735 kg/ha . 

GOI~S- 0 GCEA-GO informa uma area plantada de 5 800 ha, nos mesmos niveis da·est1mada no prognostj_ 
.co e superior em 61,11% da colhida na la. safra de 1978. Como rendimento medio esperado de 

·510 kg/ha, inferior em 1,92% da obtida no ano anterior, e aguardada uma colheita de 2 958 t. 

13.2 - FEIJ~O (2a. safra) , 

A. prodw;ao esperada do. feijao na 2a. safra de 1979, em 1a. estimativa para o conjunto 
dos Estados do Amazonas, Maranhao, Paraiba, Pernambuco e Goias, totaliza 347 766 t, sendo superior 
em 15,10% da produc;ao obtida em igual safra de 1978, na mesma area geografica. 
Aguardam-se as pr imci ras i nformac;oes ' dos Estados do Acre, Para, Piaui, Ceara, Rio Grande do Norte, 
Al agoas, Serg ipe , Bahia , Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, Santa Cat~ 
ri na. Rio Grande do Sul e Ma to Grosso do Sul para ser conhecida a e'stimativa da produc;ao nacional 
de feijao da 2a. safra de 1979. 

MARANH~Q- 0 GCEA-MA comun i ca que a area prevista para plantio do feijao de 2a. safra no Estadoede 
'45 822 ha, superior em 1,28% da colhida na 2a. safra do ano anterior. Com a produtivid~ 

·de prevista'de 534 kg/ha, superior em 2,50% da obtida em 1978 e aguardada uma produc;ao de 24 480 t . 

. PERNAMBUCO - Segundo i nformac;oes do GCEA- PE , a est imativa da area a ser plantada na 2a. safra de fej_ 

jao em 1979 e de 320 000 ha, superior em 0,71% da colhida em 1978. ~ esperada uma pr~ 
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dUI;ao de 144 000 t com o rendimento media previsto de 450 kg/ha, superior em 11 ,39% do" obtido na sa 

fra anterior. 

GOlAS - 0 GCEA-~0. em 1a. estimativa, comunica. em fase de intenr;ao de plantio, o cultivo de 220 000 
ha, superior em 7,84% da area colhida em 1978. Com a produtividade inicia1mente prevista 

em 480 kg/ha, superior em 28,00% da obtida no ana anterior e esperada uma produr;ao de 105 600 t. 

PreyO media pago ao produtor no mes: 

Amazonas 
Maranhao 

U.F. 

Alagoas ............... . 
Sergi pe . .' ............. . 
Bahia ......•........... 
Rio de Janeiro ........ . 
~ao Paulo .. .' .......... . 
Santa Catarina 
Mato Grosso do Sul 

Cr$/kg(*) 

6,85 
7,78 
7,75 

10,28 
9,40 
7,00 
7,78 
6,00 
7,63 

{*) Prer;o medip das variedades e tipos cu1tivados nas respectivas Unidades da Federar;ao. 

14. FUMO (em folha) 

A produr;ao esperada de fumo em folha para 1979 em 1a. estimativa nos Estados de M2_ 
nas Gerais, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goias e de 367 290 t, 
superior em 17,30% da obtida em 1978, na mesma area geografica. Em re1ar;ao ao prognostico de oove~ 
bro/78, esta la. estimativa acusa urn acrescimo de 1,74%, em decorrencia de novas informar;oes dosEs 
tados de Santa Catarina e Rio Grande do Su1. 

Aguardam-se as primeiras informar;oes dos Estados do Ceara, A1agoas, Sergipe e Bahia para que possa 
ser conhecida a estimativa nacional da produr;ao d~ fumo em fo1ha na safra de 1979. 

Informaram acrescimos nas areas plantadas em relar;ao a colhida na safra de 1978 OS E;tados de Minas G~ 
rais (7,57%), Parana (36,57%), Santa Catarina (24,29%), Rio Grande do Sul (3,48%) e Goias (40,88%). 
Apresenta decrescimo na estimativa da area p1antada o Estado de Mato Grosso (-21 ,33%), enquanto que 
q Estado de Sao Paulo mantem os mesmos niveis de cultivo do ano anterior. 

MINAS GERAIS- 0 GCEA-MG informa em 1a. estimativa com base em 1evantamentos rea1izados no periodo, 
que a area provavel a ser p1antada e de 16 351 ha, superior em 7,57% da co1hida na s~ 

fra de 1978. Como rendimento medio esperado de 745 kg/ha representando urn acrescimo de 7,19% do 
obtido na safra passada e prevista uma produr;ao de 12 181 t. 

PARANA- 0 GCEA-PR informa que a cultura encontra-se em fase de colheita e que as condir;oes climatl 
cas com baixa umidade relativa do ar e ceu encoberto que vern ocorrendo tern sido favoravei s 

ao melhor de~envolvimento do ciclo vegetative. 
I • 

A area plantada e de 24 500 ha, sendo superior em 36,57% da colhida em 1978. Com a produtividade 
prevista de 1 420 kg/ha e esperada uma produr;ao de 34 790 t. 

SANTA CATARINA- 0 GCEA-SC registra em re1ar;ao ao prognostico de novembro/78 o acrescimo de 7,35% 
na estimativa da area p1antada, situando-a em 112 514 ha. Como rendimento medio 

previsto de l 550 kg/ha e aguardada uma produr;ao de 174 357 t. 

A cu1tura, no estado catarinense, encontra-se em fase de co1heita e o produto ate agora obti do e 
c1assifcado como de boa qua1idad~ . 
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Em rela~ao a safra de 1978 ocorreu uma expansao de 24,29% da area de culti vo . A produ~ao prevista 
e superior em 33,81% da obtida na safra anterior. 

RIO GRANDE DO SUL- A area plantada nesta safra, segundo informa~oe s do GCEA-RS e de 107 617 ha, i~ 

ferior em 0, 35% da est imada no prognosti~o de novembro. ·o rendimento medio pr~ 
visto e agora de 1 329 kg/ha, inferior em 5,07% da estimativa na fase de p1antio definitivo, deco! 
rente da estiagem que se verifica no Estado. A producao esperada e de 143 007 t . Quando comparada 
i safl"'a anterior, a producao previs ta em 1979 e superior em 1,78% e a area de cu1tivo cresceu em 
3,48%. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em 1a. estimativa . informa uma area a ser p1antada nesta safra de 118 ha, 
. sendo inferior em 21,33% da colhida em 1978. Como rendimento medio previsto de 703 

kg/ha, superior em 1,44% do obtfdo na ultima safra e aguardada uma producao de 83 t. A fumicultura 
apresenta pouca expressao economica no novo Estado de Mato Grosso, desde que o produto col hi dose des 

' . -
tina a e1aboracio de fumo em corda . 

GOI~- O·GCEA-GO fnforma que a area a ser p1antada nesta safra situa-se em 2 395 ha, superior em 
40,88% da colhida em 1978. Como rendfmento medio inicia1mente previsto em 770 kg/ha sup! 

rfor em 6,94% do obtido no ano anterior e esperada uma producio de 1 844 t. 

Preco medio pago ao produtor no mes : 
U.F. 

•15. ~ (em ffbra) 

Alagoas . • • . • • . . . . . • • • . • • 8,00 
Sergipe .. . • . . . . . . . . . • • • • 11 ,34 
Santa Catarina •••• •••••• 25,30 

A producao nacional esperada de juta, para 1979, em 1a. estimat iva e de 26 801 t , s~ 
perfor em 58,08S da obtfda ein 1978, quando foram produzidas 16 954 t. 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM, com base no quant1dade de sementes distribuidas e fnformada pe1o IFIBRAM, r! 
gistra uma area provave1 a ser plantada de 18 000 ha, superior em 80% da co1hida em1978, 

com fdentica repercussao na produ~io· esperada. Com. a produtividade prevista de 1 000 kg/ha , e aguar. 

dada fnidalmente uma co1hefta de 18 000 t . 

PARA. o GCEA·PA,regfstra em 1a . estfmatfva uma area plantada de 7 040 ha, superior em 7,28% da cE_ 
lhida, ·em 1978. Como rendfmento medio esperado de 1 250 kg/ha, superior em 17,92% do obtido 

na safra anterior, a producao prevista e de 8 801 t. 

Amazonas 7,33 

. 16 • LARANJA 

A producio esperada de 1aranja para 1979 em la . estimatfva para o conjunto dos Est! 
dos do Maranhao, Piaui, Paraiba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de janeiro,SaoPa~ 
lo, Santa Catal"'1na, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goias e de 36 498 621 mil 
frutos, inferior em 0,44% da obtida em 1978 , quando considerada a mesma area geografica . Aguardam
se as prfmeiras ' 1nfonna~oes dos Estados do Ceara, Minas Gerais e Parana, para ser conhecida a esti 
mativa da producio em 191.g,, a nivel nacional. 
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Registrant acrescimos na area .ocupada com pes em produc;ao e destinada a colheita em 1979 OS Estados 

do ~aranhao (+1,52%), Piaui (+11,5~%), Pernambuco (+10,78%), Sergipe (+16,04%), Bahia (+1 ,04%), Sa~ 

ta Catarina (+8,58%) e Goias (+5,20%). Os Estados da Paraiba, . Rio de Janeiro, Espirito Santo, Sao 

Paulo e Rio Grande do Sul mantem as informac;oes sobre areas ocupadas com pes em idade produtiva e des 

tinadas a colheita neste ano, nos mesmos niveis da safra anterior. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA i nforma que a area ocupada com pes em produc;io para co 1 hei ta em 1979 e de 3 607ha, 

superior em 1,52% da colhida em 1978. Com o rendimento medio previsto de 116 251 frutos/h.a, 

a produc;ao esperada e de 419 317 mil frutos. 

PIAUf - 0 GCEA-PI nesta la. estimativa registra o acrescimo de 11,56% na estimativa da area ocupada 

com pes em produc;ao e destinada a colheita nesta safra, situando-a em 1 322 ha. Com a prod~ 

tividade esperada de 101 875 frutos/ha, inferior ~~ 3,35% da obtida em 1978, e aguardada uma colhei 

ta de 134 679 mil frutos. 

PERNAMBUCO -A area ocupada com pes em produc;ao e destinada a colheita nesta safra foi estimada P~ 

• lo GCEA-PE em 5 860 ha, correspondendo a urn acrescimo de 10,78% sobre a colhida em 1978. 

( esperada uma produc;ao de 380 900 mil frutos, com 0 rendimento medio previsto de 65 000 frutos/ha, 

inferior~~ 8,69% do obtido na safra passada. 

SERGIPE- 0 GCEA-SE, com base em novos levantamentos realizados nas regioes produtoras, informa uma 

area ocupada com pes ~~ produc;ao e des ti nada a co 1 he ita nes ta safra de •17 289 ha. superior 

em 16,04% da colhida na safra passada. 0 rendimento medio esperado de 83 001 frutos ;ha , acusa, em 

. relac;ao ao obtido em 1978, uma reduc;ao de 24,55%, sendo agora esperada uma produc;ao de 1435000 mil 

frutos. 

BJ\HIA - Em uma area ocupada. com pes em produc;ao de 9 700 ha, superior em 1,04% da colhida ~~ 1978, 

e esperada uma prodw;ac de 683 850 mil frutos, com 0 rendimento medio previsto de 70 sop fl·~ 
tos/ha e inferior em 2,33% do obtido em 1978. 

SANTA CATARINA - A area ocupada com pes em produc;ao e destinada a colheita neste ano foi estimada p~ 

lo GCEA-SC em 4 000 ha, superior em 8,58% da colhida em 1978. t aguardada uma CE_ 

lheita de 500 000 mil frutos, com a produ~ividade esperada de 125 000 frutos/ha, inferior ~~ 2,se;, 

da obtida na ultima safra. 

MAlO GROSSO - O.GCEA-MT informa, nesta la. estimativa, que em uma area ocupada com pes em produ~ao 

para co 1 he ita nes ta safra, de 516 ha, e esperada uma produ~ao de 4 7 565 mil frutos, ccm 

rendimento medio previsto de 92 180 frutos/ha. 

MATO GROSSO DO SUL - Segundo 1evantamentos realizados no periodo, e estimada em Mato Grosso do Sul , 

una area ocupada com pes em produc;ao e destinada 'a co1heita nesteanode 557 ha. 

Coo1 o rendimento medio esperado de 75 166 frutos/ha, a produ~ao prevista e de 42 619 mil frutos. 

GOII\S - 0 GCEA-GO registra, em re1ac;ao as estimativas de colheita da safra anterior, os acrescimos 

de 5,20% e 10,29% nas estimativas da area ocupada com pes em produ~ao para co1heita nesta sa 

fra e na produti vi dade esperada, respecti vamente, s ituando- as em 2 630 ha e 75 000 frutos/ha. A pr_Q 
du~io esperada e agora de 197 250 mil fruios. 

I 
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Pre~o medio pago ao produtor no me~ ~ 

17. MALVA 

U.F. 

Maranhao ..•.•..•.•.•.•••• 
Sergipe .....•.•.....•••.. 
Rio de ~anei ro ......• : . .. 
Sao Paulo ••.•. .•.••.••••• 
Ma to Grosso •.••.••...•••. 
Mato Grosso do Sul •••..•. 

Cr$/cento . Cr$/cx 40,8kg 

30.00 
49,67 
50,00 

25,00 
25,54 

45,00 p/consumo 

A produ~ao esperada de' malva, para 1979, em 1a. estimativa para o conjunto dos Est~ 

dos do Amazonas e Ma·r:anhao e de 31 852 t, inferior em 0,17% da obtida na safra passada, na mesma 
area geografica. 

Aguardam-se as pr1meiras estimativas sobre o cultivo ua mal va no Estado do Para, para que ·possa ser 
.conhecida a produ~ao nacional esperacta de malva na safra de 1979 . 

AMAZONAS - ·o GCEA-AM, em la. estimativa, informa que a irea plantada com malva no Estado, nesteano, 
.i de ls-749 ha, superior em 2,62% da colhida na safra anterior. Com o rendimento medio 

previsto de 1 500'kg/ha, e espera~a uma produc;ao' de 28 124 t. 

MARANHAO- 0 GCEA-MA, nesta la. estimativa, acusa o decrescimo de 17,16% na area plantada para ~sta 
. safta, quando comparada a area colhida em 1978. Esta redu~ao de cultivo decorre do deSi.!!, 

teresse do agricultor pelo ·produto que esta sendo substitufdo pela rizicultura, com maiores gara.!!. 
tias de come-rcializac;ao na regiio e bons pre~os ofertados. Ass im, em uma area plantada de ·4 660 ha 
e produtividade .prevista .de 800 kg/lla. e esperada 1n1cialmente uma produ~ao de 3 728 t. 

" 
Pre~o. midi o .E!9.Q. ,!2 produtor ~roes~ 

Amazonas 7,33 

,,.. - t>rec;o .. medio de cota~ao da fibra seca. 

18. ""MPIIONA{IIII b~ s) 

A produc;ao esperada de mamona para 1979 em la. estimati va para o conjunto dos Est~ 
.. dos-do Maranhao, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo, Pa rana, Mato Grosso e Mato Grosso . do 
Sul total iza 310 861 t, sendo superior em 6,09% da obtida em 1978 na mesma area geografica. .Agua!· 
dam-se as primeiras estimativas dos Estados do Piaui e Ceara, para serem conhe.cidas as estimativas 
da produc;ao esperada de mamona a nlvel nacional. 

Informaram ' redu~oes nas areas cultivadas em rela~ao a colhida na safra passada, os Estados do Mara 
nhao (- 71,58%), Pernambuco (- 1,80%} e Minas Gerais <{- 7,81%). AC4Saram acrescimos nas areas pla_!! 
tadas, os Estados da Bahia (+ 20,70%) e Parana (+ 9,77%). 

0 Estado de Sao Paulo registra p~ra esta safra, em la. estimati va , a manutenc;ao do nivel de cultivo 
da safra anterior, isto e, 34 327 ha. 

As estimativas da produc;io para o Centro-Sul (regioes Sul e Sudeste) que prevem uma produc;ao de 
90 620 t, registram o decrescimo de 1.03% quando comparadas ao prognostico de novembro/78. 
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MARANHM - 0 GCEA-MA regi~tra nesta la. informat;;ao, a ,-edut;;ao de 71,58% na estimativa da area pla~ 

tada em re1at;;ao a co1hida na safra passada, situando-a em 83 ha. Esta drastica redut;;ao 
decorre do fenomeno de erradicar;ao da 1avoura de mamonil que vern sendo substituida pelo cultivo do 
algodao arboreo., Com a produtividade esperada de 373 kg/ha, inferior em 6,98% da obt'ida em 1978, e 
aguardada uma produt;;ao de apenas 31 t. 

P(RNAMBUCO - 0 GCEA-PE informa, em 1a. estimativa, uma area provavel a ser p1antada nesta safra de 
36 220 ha, inferior em 1,80% da colhida em 1978, onde e ,.espcrada u~a produt;;ao de 18 110 

t, com a produtividade prevista de 500 kg/ha, superior em 11,86% da obtida na safra passada. 

BAHIA - 0 GCEA-BA informa que a estimativa da area p1antada com mamona para a safra de 1979, acusa 
o acrescimo de 20,70% em relar;ao a colhida no ano anterior. E um fato decorrente dos bans 

pret;;os que tern sido ofertados aos produtores. Assim, em uma area plantada de 235 000 ha e produti 
vidade esperada de 860 kg/ha e prevista uma produt;;ao de 202 100 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa que a area p1antada com mamona no Estado e de 7 800 ha, inferior em 
7,81% da colhida em 1978. Como rendimento media de 704 kg/ha, inferior em 6,63% do 

obtido na ultima safra e esperada uma produt;;ao de 5 491 t. 

SJ\0 PAULO- 0 GCE/1-SP registra, em relar;ao ao prognostico pre1iminar de dezembro/78, odecrescimo de 
8,33% na estimativa do rendimento medio esperado, situando-o em 1 100 kg/ha, face a ocor 

rencia moderada de acaros e "fusariose". Em uma area p1antada de 34 327 ha, e esperada uma prod~ 

r;ao de 37 760 t. 

Acrescenta o GCEA-SP que na regiao de PRESIDENTE PRUDENTE, as chuvas favoreceram as 1avouras que 

apresentam bom desenvo1vimento vegetativo. 

PARANJ!.- 0 GCEA-PR informa uma area p1antada de 26 000 ha, superior em 9,77% da co1hida na safra pa~ 

sada. 

0 rendimento media esperado de 1 450 kg/ha, representa urn acrescimo de 3,06% em re1ar;ao ao obtido 
na safra de 1978, sendo esperada uma produt;;ao de 37 700 t. 

MATO GROSSO - Com a verificar;ao do cultivo de 150 ha no municipio de CHAPADA DOS GUH1ARAES e de 1b ha 
no municipio de DIAMANTINO, o GCEA-MT informa que a area total plantada na safra de 79 

e de 310 ha. Com a produtividade esperada de 1 268 kg/ha, a produt;;ao prevista e de 393 t. 

Acrescenta o GCE/1-MT que a cultura da mamona no norte do Estado tern "tarater p1oneiro pais esta sen 
do plantada principalmente em regioes bern definidas de colonizat;;ao de or)gem paranaense. Nessas 
areas 0 peri ado de co 1 he ita e di ferenci ado do de outras culturas. nao acarretando prob 1 emas de mao
-de-obra e funcionando como uma fonte opcional de renda para o agricu1tor. 

MATO GROSSO DO S~L - A area plantada com mamona e estimada em 7 580 ha para esta safra. E esperada 
uma produt;;ao de 9 276 t com 0 rendimento media previsto de 1 224 kg/ha. 

PrcxO media pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Bahia ............ . 
Sao Paulo ........ . 
Mato Grosso 
Matp Grosso do Sul . 

19. MANDIOCA 

fr~ 

3,50 
4,00 
3,30 
4,04 

A produr;ao esperada de mandioca para 1979 em la. est1mativa no conjunto das Unidades 
da Federat;;ao de Rondonia, Amazonas, Maranhao, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, lllagoas,Se~ 
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gipe, Bahia, Minas Gerais, Esp1rito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana,, Santa Catarina, Rio 
•Grande do Sul: Maio Grosso,Mato Grosso do Sul e Goias totaliza 21 562 448 t. 

Comparando-se a produ~ao 'esperada nos Estados acima citados, a exce~ao de Rondonia, com a colhida em 

1978, na mesma are,a geografica, observa-se uma redu~ao de 0,43%, decorrente de decrescimos nas estj_ 
mativas dos Estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Esp1rito Santo, Parana e Rio Grande 

\ 

do Su1, embora os ac~escimos verificados no Maranhao, Bahia, Minas Gerais, Sao Paulo, Santa Catari 
na e Goi a.s. 

Aguardam-se as prime; ras 1informa~oes dos Estados do Acre, Para, Pi aui e Ceara, para que poss_a ser 
conhecida a estimativa nacional da produ~ao esperada de mandioca na safra de 1979. 

RONDONIA - 0 GCEA-RO, como re$U1ta~o das primelras investiga~oes rea1izadas no Territ6rio, informa 
~ma area p1antada e destinada 'a co1heita nesta safra de 4 233 ha. Com a produtividade es 

perada de 12 953 kg/ha, e aguardada uma produ~ao de 54 830 t. 

MARANHA'O - Levantame~tos procedi dos no perf odo junto as zonas de produr;ao, permiti ram cons ta tar · a ' 
existenyia de uma area plantada e destinada a co1heita nesta safra de 344 696 ha, sup~ 

rior em 7,58%daco1hida na safra passada. Como rendimento media esperado de 8 905 kg/ha, ou seja, 
representando um acrescimo de 3,61% sobre 0 obtido em 1978, e esperada inicia1mente uma produr;ao de 
3 069 352 t. 

RIO GRANDE DO NORTE- Nesta primei ra i nformar;ao sobre o produto, o GCEA-RN regis tra o acrescimo 'de 
1,29% na estimativa da area plantada e prevista para co1heita nesta safra, em 

re1ar;ao a co1hida na safra passada, tota1izando 63 284 ha. Como rendimento. medio esperado de 
8 055 kg/ha, inferior em 3,28% do obtido em 1978, a produ~ao prevista e de 509 728 t. 

ALAGOAS - 0 GCEA-AL, comunica o decresci1no de 0,80% na estimativa da area p1antada e destinada a co 
1heita em 1979 situando-a em 45 000 ha. Acrescenta o GCEA-AL que se verifica uma tend~n 

cia de redu~ao na area de cu1tiVO da mandioca dado OS CUStOS de industria1izar;ao cada Vez mais ' one 
rosos. A incidencia de mo1estias vern prejudicando o desenvo1vimento da 1avoura e causando o apodr~ 

cimento das ra1zes. Assim, o rendimento medio esp~rado de 10 100 kg/ha, acusa uma redu~ao de l ,96% 
em re1ar;ao ao obtido em 1978, sendo esperada uma produr;ao de 454 500 t. 

SERGIPE - 0 GCEA-SE, face a verificar;oes procedidas no campo, registra a redur;ao de 34,71 %, na area 
cu1tivada e destinada a colheita nesta safra, agora com 23 138 ha. Com a produtividade es 

perada de 12 696 kg/ha, inferior em 1,60% da obtida na safra anterior, e aguardada uma produr;ao de 
293 760 t. 

BAHIA - 0 GCEA~BA comunica o decrescimo de 0,68% na estimativa da area p1antada para colheita em 
1979, situando-a em 293 000 ha. ·com a produtividade prevista em 15 500 kg/ha, superior em 

3,33X da obtida em 1978, e esperada uma produr;ao de 4 541 500 t. 
I I 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa uma area p1antada e destinada a colheita em 1979 de 126 621 ha, s~ 

peri or em 2,41% da colhida em 1978. t esperada inicialmente uma produr;ao del 872 644 t . 
Como rendim_ent'o medio previsto d~ 14 i789 kg/ha, inferior em 1,92% da produtividade obtida na safra 
passada . . 

£SPIRITO SANTO- 0 GCEA-ES,comunica queasindustriasdefecula, farinhaeamido de mandioca, localiz~ 

das nas n'?gioes de .maior concentra~ao da produr;ao, nao vern absorvendo a materia-prj_ 
ma nas quantidades ofertadas, ocorrendo excedentes, com crescente desest1mulo de prer;os e produr;ao, 
notadamente nos munic1pios de SAO MATEUS, CONCSI~AO . DA BARRA e PINHEIROS, maiores produtores do Es 
tado. Face ao exposto, a ar~a p1antada e des~inada ~ co1heita nes ta safra de 44 000 ha 
uma redur;ao de 35,86% quando comparada a col~ida em 1978, com igual reflexo na produr;ao 
Com a produtividade esperada de 14 OOQ kg/~a. ~ agu.rdada urn~ produr;ao de 616 000 t. 
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RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ, comunica em 1a. esti~ativa uma area p1~ntada e destinada i co1heita em 
1979 de 14 584 ha, igual ' i colhida em 19.78. Com o rendimento media esperado de 

14 348 kg/ha., e inicialmente prevista uma produ~ao de 209 251 t, mantendo-se OS niveis de produ~ao 
da safra anterior. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP, de acordo com levantamentos efetuados no periodo, informa urn rendimento me 
dio esperado de 21 268 kg/ha, superior em 0,67% do colhido em 1978, com igua1 acrescimo 

na produ~ao esperada. Em uma ir~a pfantada e destinada i co1heita neste ano de.35 500 ha, igual a 
verificada no ano an,terior e esperada uma produ~ao de 755 000 t. 

PARAN~- 0 GCEA-PR registra, em rela~ao is informa~oes de colheita da safra anterior, o decrescimo 
de 24,39%naestimativa da irea plantada e destinada a colheita nesta safra, situando-a em 

I . 

40 000 ha. 0 fenomeho decorre da pessima comercializa~ao nas duas ultimas safras, principalmente em 
1978, face a ausencia de mercado, causando desestimulo aos produtores. Como rendimento media pr~ . 

vista de 17 500 kg/ha, e esperada, inicialmente, uma produ~ao de 700 000 t. ' 

SANTA C11TARINA -· 0 GCEA-SC informa o a~rescimo de 29,43% na estimativa da ire'a destinada a colheita 
em 1979, quando comparada i colhida na safra anterior e situando-a em .100 343 ha. 

tom a produtividade esperada de 15 266 kg/ha, informa em 2,04% da obtida no ano anterior, e esper~ 

·da uma produ~ao de 1 531 816 t . 

. RIO GRANDE DO SUL--- A irea plantada e destinada a colheita em 1979 situa-se em 205 000 ha, inferior 

em 2,29% da colhida na safra passada. Com o rendimento medic esperado de 
11 900 kg/ha, e prevista uma produ~ao 'de 2 439 500 t. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, de acordo com levantamentos procedidos no periodo, informa que em uma area 
plantada 'e destinada a colheita neste ano de 21 207 ha e rendimento media previsto de 

15 000 kg/ha e esperada uma produ~ao de 318 105 t. 

MATO GROSSO DO SUL - A area plantada e destinada a colheita em 1979 e estimada em 31 698 ha. Com o 
rendimento media previsto de 15 000 kg/ha e aguardada uma produ~ao de 475470t. 

GOlAS - 0 GCEA-GO ratifica as estimativas previstas no prognostico, ou seja, em uma irea plantada ~ 

dcstinada a colheita nesta safra de 27 300 ha, superior em 5,81% da colhida em 1978 e rendj_ 
menta medic esperado de 14 360 kg/ha, representando urn acrescimo de 4,06% em rela~ao ao obtido. no 
ano anterior, e esperada uma produ~ao de 392 028 t. 

Pre~o media pa9? ao produtor no mes: 

20. tHLHO 

U.F. 

Maranhao 
Alagoas 

0,49 
0,73 

Sergi pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Bahia .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 0,60 
Sao Paulo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,32 
Santa Catarina ................. ' 0,34 
Mato Grosso .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 0,80 

Mato Grosso do Sul ......... ~... 0,80 

A produ~ao esperada, de ~ilho para 1979 em la. estimativa para o conjunto das Unid~ 

des da Federa~ao de Rondonia, Amazonas, Maranhao, Piaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, 
Bahia (la. safra), Minas Gerais, Espirito •Santo, Rio de Janeiro •. Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, 
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' Rio 'Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiis~ totaliza 16 772 189 t. Nos estados aci 
rna citados, a exce~~o de Rondonia, esta estimati va de produ~ao apresenta-se superior em 29,26% da 
obtida na safra anterior, quan~o considerada a n~s~a a~ea geogrifica. Aguardam-se as primciras es 
timativas dos Estados do Acre, Para, Ceara, Alagoas, Sergipe e Bahia (2a. safra), para ser conheci 
da a estimativa nacional da produ~ao esperada de· milho ,na safra de 1979. 

No CENTRO-SUL e esperada uma produ~ao de 15 659 365 t, inferior em 6,04% da estimada no prognostico 

de novembro de 1978. 

RONDOtliA - 0 GCEA-RO informa que por levantamentos efetuados pelas Comissoes Municipais de Estati~ 

ticas Agropecuarias de PIMENTA BUENO, CACOAL, JT-PARANA e ARIQUEMES, recentemente constl 
tuidas, tornou-se possivel a obten~ao das primeiras estatisticas de previsao e acompanhamento men 
sal para os produtos agricolas principais, como .o milho. Esta la. estimativa revelou uma area pla~ 
tada de 24 483 ha. Com a produtividade esperada de 1 589 kg/ha, e prevista uma produ~aode38903t. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA informa que a area a ser P1antada com milho deveri superar em 5,47% a co1hida 
em 1978, situando-a em 444 045 ha . Este acrescimo de area, deve-se a expansio da cultu 

ra arrozeira no Estado, pois a maior parce1a do cultivo do milho e feita em consorcia~ao comoarroz. 
Como rendimento previsto de 589 kg/ha, e inicia1mente aguar~ada uma produ~io de 261 367 t. 

PIAUI - 0 GCEA-PI informa o acrescimo de 6,03% na estimativa da irea a ser p1antada com mi1ho em 
1979, quando comparada a area cu1tivada na safra anterior, situando-a agora em 229 557 ha. 

Com o rendimento medio previsto, de 700 kg/ha, e inicialmente esperada uma produ~io de 160 690 t. 

RIO GRANDE DO NORTE - A 1a. estimatiVa da area a ser plantada no estado potiguar e de 162 279 ha, s~ 
perior em 6,33% da colhida na ultima safra de milho. Com o rendimento medio 

previsto de 376 kg/ha e esperada uma produ~io de 60 980 t. 

PERNAMBUCO- 0 GCEA-PE informa com base em levantamentos. procedidos no periodo)que a area a serpla~ 
tada com milho no Estado e estimada em 400 000 ha, superior em 2,39% da colhida na ul 

tima safra. Com a produtividade prevista de 700 kg/ha, e inicia1mente aguardada uma produ~ao de 
280 000 t. 

BAHIA (la. safra) - A primeira estimativa da produ~ao de milho da la. safra acusa o decrescimo de 
10 ,33% em rela~io a obtida no ano anterior, situando-se em 165 600 t. Apesar 

da estimativa da area plantada ser superior em 0,88% a colhida em l978,·posicionando-se em 230 000 
ha, o rendimento medio esperado de apenas 720 kg/ha, em cariter preliminar, reflete seus efeitos ne 
gativos na estimativa inicial da produ~io. 

MINAS GERAIS- 0 GCEA-MG comunica que em uma area plantada de 1 687 467 ha, superior em 4,57% da in 
formada no prognostico de novembro/78 e rendimento medio esperado de 1 613 kg/ha e 

aguardada uma produ¢ao de 2 722 090 t. 

RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ registra urn decrescimo de 29,27% na irea plantada quando comparada a CQ 
lhida em 1978, situando-a em 35 222 ha. 0 milho apresenta exce1ente desenvolvime~ 

to vegetative e as perspectivas para a safra sao as melhores possiveis~ Como rendimento medio es 
perado de 1 135 kg/ha superior em 26,11 % do obtido na safra anterior e prevista uma produ~ao de 
39 974 t. 

SAO PAULO- Comunica o GCEA-SP que as areas atinqidas pela estiagem estao em franca recupera~ao,com 
condi~oes climiticas favoraveis, prevendo-se uma boa produ~io para a presente safra a 

. I 
exce~ao de algumas lavouras do VALE DO PARAIHA que ainda se ressentem da falta de chuvas. Na re 

giao de MAR1LIA a mai oria das lavouras encontra-se em fase de forma~ao das paniculas e espigamento. 

Em uma area p1antada de 1 124 600 ha, superior em 0,37% da prevista no prognostico e produtividade 
espcrada de 2 100 kg/h~ e inicia1mente aguardada uma produ~ao de 2 361 660 t. 
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PARANA - A estiagem que assola o Estado, muito pouco afetou as lavouras de milho, uma vez que cerca 
de 70% da area cultivada ja esta com as. espigas formadas e em fase de matura~ao, quando as 

exigencias hidricas das plantas ja sao menores. Assim, a produ~ao prevista ja esta praticamente a~ 
segurada. Entretanto, as lavouras que se encontram nas fases de forma~ao das paniculas e inicio de 

, espi gamento e que representam 25% do culti vo tot a 1 no Es tado, poderao sofrer a 1 guns prejui zos uma 
vez que a necessidade de agua nestes estagios de desenvolvim'ento e bastante acentuada. 

' 
Em uma area plantada de 2 150 000 ha, igual a informada no prognostico .e rendimento medio esperado 
de 2 140 kg/ha infeior em apenas 0,47% do previsto em novembro/78 ( 2 150 kg/ha), e aguardada uma 

produ~ao de 4 600 ooo t. 

· SANTA CATARINA'- 0 GCEA-SC i nforma que a mai or parte das lavotiras de mil ho encontra-se na fase de 
tratos culturais,porem, nas regioes onde 0 plantio e efetuado ~ais 'cedo, 0 produto 

1 'ja se encontra co 1 hi do. 

'A forte estiagem que assola o oeste catarinense, maior reg1ao produtora, vem causando prejuizos as 
lavouras, sendo estimada preliminarmente uma redu~ao de 9;54% na produ~ao estadual esperada. Em 
uma area plantada de 1 097 647 ha, superior em 0,24% da. estimada no prognostico e com a produtivid~ 
de inferior em 9,74% da prevista na fase de plantio, e aguardada agora uma produ~ao de 2 206 896 t, 
ainda superior em 39% da obtida na safra de 1978. 0 pre~o medio pago ao produtor vem oscilando em 
torno de Cr$ 90,00 a saca de 60 kg ·para as compras por adi antamento e Cr$ 120,00 a 140 ,00/sc. 60 kg, 
contra a entrega do produto. 

RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS informa que a cultura do milho foi duramente atingida pela estiagem 
que se verifica no estado gaucho pois as lavouras encontravam-se nas fases -de 

forma~ao das paniculas e inicio de espigamento quando mais se fazem exigentes as necessidades de 
agua para as plantas. A area cultivada paraasafrade 1979 atingiua 1778247 ha, sendo ate superior 
em 2,08% ?a prevista pelo prognostico de novembro/78. Devido as adversidades climaticas, a produtl 
vida~e esperada decresceu em 37,50% ou seja, de 1 6dO para 1 000 kg/ha. Assim, e aguardada uma pro 
du~ao de 1 778 247 t, inferior em 36,20% da esperada logo apos a semeadura e que era 'de 2 787 200~ 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em la. estimativa, informa uma area plantada de 78 532 ha. Como rendimen 
to medio esperado de 1 526 kg/ha.e previ~ta uma produ~ao de 119 858 t. A cultura es 

ta na fase de tratos culturais, sem apresentar problemas de ordem climatica ou fitossanitaria. 

A lavoura de milho e considerada , como de subsistencia, sendo principalmente utilizada no estabelecl 
mento agricola para a engorda de suinos e, tamcem na industria caseir~. de farinha, fuba e outros 1• 1 

derivados do milho para a· alimenta~ao humana. Apenas uma pequena parcela excedente, quando , existe 
e que e comercializada pelo produtor. 

MATO GROSSO DO ·suL - As informa~oes. obtidas pe.los levantamentos efetuados ~ periodo revel am que at~ 
o momenta' a 'Situa~ao das lavouras ·e razoavel, com inci'dencias normais de pra(]as 

e molestias estando a produ~ao · ga dependencia d~ derini~ao da situa~ao climatica no Estado. A la. 
estimativa da area plantada e de 102 741 ha. Com a produtividade inicialrre.nte prevista de 1 744 kg/ 

'.ha 'e esperada uma produ~ao de. 179 136 t. 

GQIJ\S - 0 GCEA-GO informa que a cultura nao foi afe
1
tada pelas flutua~oes climaticas do periodo, PE. 

dendo seu estado fiUossanitario ser considerado muito born. Em uma areu plantada de 820 000 
ha, superior em 0,72t da informada no prognostico ,e rendimento medio previsto de 1 800 kg/ha, SUP! 

1

rior em 2,86% do anteriormente informado, e aguardada agora uma produ~ao de 1 476 000 t . 
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Pre~o media pago ao produt'or no mes: 

21. PIMENTA-00-REINO 

Rondonia 
tuna zonas 
Maranhao 
Alagoas 
Sergipe 

U.F. 

Bahia ................ . 
Rio de Janeiro ....... . 
Sao Paulo ............ . 
Santa Catarina ....... . 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul .... 

3,33 

3,20 

3,00 
2,10 
2,88 
2,52 
2,30 

2,92 
1,94 
2,61 
2,67 

A produ~ao esperada de pimenta-do-reino, para o conjunto dos Estados do Amazonas e 
Paraiba totaliza 291 t, nao apresentando altera~oes em rela~ao a obtida em 1978, na mesma area ge~ 

grafi ca. 

Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados do Para e Mato Grosso·, para serem conhecidas as es 
timativas da s~fra de pimenta-do-reino para 1979, a n1vel nacional. 

AMAZONAS- 0 GCEA-AM, informa uma area ocupada com pes em produ~ao, para esta safra de 69 ha. Com 
0 rendi men to medi 0 pre vis to de 1 159 kg/ha' e esperada uma produ~ao de 80 t. nao ac.usan 

do altera~oes, nesta la. estimativa da safra de 1979, quando comparada a colheita obtida na safra 

' anterior. 

P,ARATBA - A area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita nesta safra, foi estimada , petQ 
GCEA-PB em ,942 ·~a. igual a area colhida em 1978. E esperada uma produ~ao de 211 t com a 

produtividade de 224 kg/ha, nao registrando modifica~oes em rela~ao a safra de 1978. 

Prer;o media~~ ao erodutor no mes: 

U.F. Cr$/kg 

Amazonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,00 

22. SISAL (em fibra) 

I 

A produ~ao · naciona1 esperada de sisal pa:a 1979 em la. estimativa e de 201 925 t, su 
perior em 0,10% da obtida em 1978, quando foram co1hidas 201 733 t. 

RIO GRANDE DO NORTE - A area ocupada com pes em produ~ao e destinada a colheita na safra de 1979 foi 

estimada pe1o GCEA-RN em 38 110 ha, representando urn a~rescimo de 8,75% 
do comparada a area co1hida em 1978. Como rendimento medio esperado de 460 kg/ha, superior 
5,50% do obtido na safra passada, e prevista inicialmente unm produ~ao de 17 526 t. 

PERNAMBUCO - ·a GCEA-PE, registra nesta 1a. informa~ao o decrescimo de 5,92% na estimativa da 

qua~ 

em 

area 
ocupada com pes em produ~ao e desti~ada a co1heita neste ano, em re1a~ao a safra pass~ 

da, situando-a em 8 000 ha. E esperada uma produ~ao de 8 800 t, como rendimento medio previsto de 
I ' . 

1 100 kg/ha, inferior em 14,40% do obtido em 1978, face o desinteresse pe1a cultura . 
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23. SOJA 

A produ~ao nacional esperada de soja para 1979 em la. estimativa e de 10 874 427 t, 
superior em 14,05% da obtida em 1978, quando foram produzidas 9 534 717 t. Em relacao ao previsto 
no prognostico da produ~ao agricola levantada em novembro/78, quando era esperada para 1979 uma pr£ 
ducao de 14 000 974 t, ocorreu nesta la. estimativa uma reducao de 22,33%, decorrente de estiagem 
prolongada que afetou as lavouras nas fases de preparo do solo, do plantio e inicio de tratos cultu 
rais, nos Estados do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos demais Estados onde a soja e 
investigada, ou sejam, Minas Gerais, Sao Paulo e Goias, a cultura nao foi afetada. 

MHJAS G!:r.AIS - 0 GCEA-1·1G, infonna uma area plantada de 114 587 ha, superior em 2,22% da colhida na 
safra 1978. A area efetivamente plantada mostrou-se superior em 8,27% da prevista p~ 

ra cultivo na ocasiao da fase de preparo do solo. Comunica o GCEA-MG, que a soja foi beneficiadap~ 
las chuvas ocorridas dut·ante 0 mes de janeiro, sendo esperada uma produtividade de 1 485 kg/ha, su 
perior em 21,42% da estimada na fase de plantio. A cultura continua neste ano agricola a apresentar 
s i ntomas de expansao de culti vo, como ja vern acontecendo nas ultimas safras, a des peito da fa lta de 
maiores i·ncentivos a cultura, face a pequena margem de. lucro na comercializacao, a insuficiencia de 
credito para instala~ao das lavouras e OS efeitos negatiVOS das irregularidades cl imaticas em colhei 
tas anteriore·s, bern assim, o alto custo dos insumos. 

A producao inicialmente esperada e de 170 125 t. 

SAO PAULO - 0 CCEA-SP, apos levantamentos especificos realizados no periodo, registra ~ta area pla~ 
tada de 545 400 ha, inferior em 2,40% da colhida na safra de 1978. Com a produtividade 

esperada de 1 800 kg/ha, e agua rdada uma producao de 981 720 t. Sa 1 i enta o GCEA-SP, que na regi ao de 
CAMP.INAS, as lavouras apresentam born desenvolvimento vegetativo, sendo exelente o aspecto da cultu 
ra, que apresenta condicoes fitossanitarias bastante satjsfatorias. Na regiao de MARrLIA, as varie 
dades precoces encontram-se em estagios de floracao e fonnacao de vagens. As variedades tardias d~ 
senvolvem-se nonnalmente com perspectivas favoraveis de uma boa safra. Apenas na regiao deASSIS, a 
ocorrencia de ventos friOS aliada a carencia de chuvas preocupa OS agricultores, face a deficiencia, 
hidrica ,dos solos. Foi observada, tambem, o ataque de pragas, como lagartas e percevejos, que s-ee~ 

contram sob controle . . 
PARAN~ - 0 GCEA-PR,comunica que a cultura foi seriamente afetada pela seca no petfodo, notadamente 

as lavouras q~e se encontravam em floracao e inicio de formacao das vagens, epoca critica 
quando da ocorrencia de falta de umidade para as plantas. 

A deficiencia ,hidrica provocou a reducao do ciclo vegetative, encontrando as fases de fonnacao de v~ 
gens, com prejuizos para a quantidade e,tamanho dos graos. 

Os produtores aguardam que ocorram precipitacoes em fevereiro, de fonna a possibilitar recupera~ao 

parcial das lavouras rnenos atingidas pela seca. Investiga~oes realizadas no periodo, visando dime~ 
si6~ar a intensidade dos prejuizos nas lavouras, pennitiram estimar em 11,91% a reducao d~ prod~ 

tividade anteriorntente esperada, ou seja, de 2 150 para l 894 kg/ha. Em uma area plantada de 

2 348 000 ha ~ esperada uma producao de 4 446 COO t. 

SANTA CATARINA - 0 CCEA-SC com base em l evantamentos de campo pro cedi dos no peri ado i nfonna uma area 
plantada de 510 525 ha. Como rendimento medio esperado de l 198 kg(ha, inferior 

I 

8,20% ._do e~tima~o na fase de plantio decorrente da estiagem que se verifica no Oeste doEstado,epr~ 

vista uma colheita de 611 568 t. 

RIOGRANDEDO SUL- OGCEA:-RS, infonua em la, estimativa uma area plantada de 4126 000 ha, superior 
... ~. em 3,15% da prevista no prognOstico de novembro/78. Como rendimento ~edio esp~ 
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rado de 860 kg/ha, inferior em 42,67% do estimado na fase de preparo do solo e plantio, face os efej_ 
I 

tos da estiagem ocorrente ~1 todo o estado gaucho desde a 2a. quinzena de de?embrp, e a9uardada ag~ 
ra ~13 to1heita de 3 548 360 t. Sa1ienta o GCEA-RS, que , tendo em vista o pro1ongamento do periodo 

de estiagem e provave1 que novos prejuizos sejam detectados nas futuras investiga~oes e ate a fase 

de co1heita. 

MATO GROSSO .. o GCEA-~H infon11a para o novo Estado de Mato Grosso, em 1a. estimativa, uma area plant~ 
dade l9120ha. Comorendimento medic esperado de 1382 kg/ha, e prevista uma prod.!:!_ 

~ao de 26 419 t. 

MATO GROSSO DO SUL - Em 1 a. informar;ao para a sa fra de 1979. na rna is nova Uni dade da Federac;ao. ins 
ta1ada em 01-01-79, c estimada uma area p1antada de 568 608 ha. Como rendimen 

to media esperado de 1 572 kg/ha. e prevista uma co1heita de 893 815 t. 

GOlAS- 0 GCEA-GO>com base em novos 1evantamentos de campo, informa, neste mes, uma areap1antadade 
140 300 ha, superior em 0,68% da infonnada no prognostico de novemb1·o/78. Com o rendimerito 

media esperado de 1 400 kg/ha, superior em 16,67% do informado, na fase de preparo do solo e esper~ 
da uma co1heita de 196 420 t. C6munica o GCEA-GO que a soja apresenta exce.lente aspecto geral das 1~ 

vouras prenunci ando uma otima co 1 hei ta. 

Pre~o media pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Sao Paulo 
Santa CatariQa 

24. TOMATE 

Cr$/kg 

4,67 
5,00 

A produ~ao esperada de tomate para 1979 em la. estimativa para o conjunto dos Estados' 
do Maranhao, Paraiba, Pernambuco, Minas 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 

I ' 

Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Parana, 
Grosso, Mato Grosso do Su1 e Goias, tota1iza 1 230 1!38 t, se~ 

do inferior em 7,33% da obtida em 1978 na mesma area geografica. 
1 

Aguardam-se as primeiras informa~oes dos Estados do Ceara, Sergipe e Bahia, para ser conhecida a es 
timativa nacional da produ~ao de tomate para 1979. 

Registram acrescimos de areas cultivadas em rela~ao a safra anterior, os Estados do Maranhao (3,5n~), 

Pernambuco (5,26%), Espirito Santo (24,91 %) e Goias (8,16%). Informaram reduc;oes nas areas plant~ 

d'as os Estados 'de Minas Gerais (-0,65%), Rio de Janeiro (-47,37%), Parana (-12,40%), Santa Catarina 
(-1,50%) e Rio Grande do Sul (-1,00%). Os Estados da Paraiba e Sao Paulo situam a area plantadane~ 
ta safra, nos mesmos niveis do ano anterior. 

No Centro-Sul, e esperada uma produ~ao de 1 028 213 t, inferior em 8,38% da informada no prognostj_ 
co de novembro/78, decorrente de redw;oes nas estimati"vas dos Estados do Rio de Janeiro, Sao Paulo e 
Rio Grande do Sul, embora os acrescimos observados nas estimativas de Minas Gerais e Santa Catarina. 

Apresentam-se as primeiras estimativas de tomate, em separado, para os novos Estados de Hato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. 

MARANHAO - 0 GCEA-MA, com base em investigac;oes procedidas no periodo, informa uma area provavel a 
ser planta~a nesta safra de 261 ha, superior em 3,57% da cultivada em 1978. Com o rendi 

mente media esperado de 17 897 kg/ha, inferior em 1,74% do obtido em 1978 e inicialmente aguardada 
uma produ~ao de 4 671 t. 
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PERNAMBUCO - 0 GCEA-PE comunica que para a safra de 1979 devera ser p1antada uma area de aproximad~ 

mente 7 000 ha, podendo ocorrer urn acres,cimo de 5,26% em re1ar;ao a safra anterior. Com 
a produtividade esperada de 22 000 kg/ha, inferior em 2,91% da obtida em 1978, e preliminarmente e~ 

timada uma co1heita de 154 000 t. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG, de acordo com 1evantamentos de campo rea1izados no mes, informa uma area 
p1antada de 3 537 ha, inferior em 6',50% da prevista no prognostico e, tambem inferior 

em 0,65% da co1hida em 1978. Como rendimento medic esperado de 33 686 kg/ha, superior em 6,17% do 
obtido na safra passadd e esperada uma co1heita d? 119 _148 t. 

ESP!RITO SANTO- 0 GCEA-ES, confirma, neste mes, os dados informados no prognostico de novembro/78. 
Assim, em uma area p1antada de 1 093 ha, superior em 24,~1% da co1hida em 1978 e 

rendimento medic obtido de 45 310 kg/ha, inferior em 9,38% do obtido na safra anterior e prevista 
uma produr;ao de 49 524 t. Segundo o GCEA-ES, as ch_uvas excessivas ocorridas no periodo prejudicaram 
significativamente a cultura, entretanto, somente em fevereiro, tornar-se-a possivel me1hor avalia 
r;ao dos prejuizos causados pelas cheias no norte do Estado. 

, RIO DE JANEIRO - 0 GCEA-RJ comunica que o excesso 'de chuvas ocorrido no periodo, aliado ao baixo pr! 
r;o page aos produtores, contribuiram para a retrar;ao da area de cultivo que atingiu 

apenas a 1 161 ha, sendo inferior em 47,37% da prevista por ocasiao do prognostico. Como rendimen 
to medic esperado de 43 806 kg/ha, inferior em 1,12% do anteriormente previsto, e esperada uma co 

lheita de 50 859 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP tambem confirma, neste mes, uma area p1antada de 24 700 ha, igua1 a prevista 
pe1o prognostico de novembro/78. Como rendimento medic esperado de 25 000 kg/ha, infe 

rior em 1,96% da anteriormente previsto e aguardada uma produr;ao de 617 500 t. 

Informa o GCEA-SP que na regiao de CAMPINAS sao intensos os traba1hos de prepare de mudas para novos 

plantios podendo modificar as atuais previsoes de colheita a nivel estadual. Esta ocorrendo inciden 
~ia elevada de "Cancro Bacteriano", trazendo prejuizbs em muitas lavouras face o mau estado fitossa 

nita rio. 
0 produto vern sendo comercializado, entre Cr$ 80,00 a Cr$ 100,00/cx de 27 kg. Em MAR!LIA, mais de 

1 000 ha serao destinados a produr;ao industrial, sendo observados rendimentos medics de 28 000 kg/ha 
em areas irrigadas e 15 000 kg/ha em areas nao irrigadas. Em PRESIDENTE PRUDENTE foram verificados 
850 ha plantados com tomate rasteiro e destinados a industrializar;ao. 

'PARANA- As chuvas de granizo verificada em algumas zonas produtoras des mun1c1p1os de COLOMBO, A~ 
MIRANTE TAMANDARt e RIO BRANCO DO SUL, prejudicaram ligeiramente a cultura. Entretanto, nao 

chegou a afetar o abastecimento interne, uma vez que, a excer;ao de COLOMBO, nos demais municipios a~ 
sinalados a colheita ja tinha side concluida. Em outras regioes do Estado, nao ha conhecimento de 
efeitos negatives da estiagem que assola o sul do Pais desde meados de dezembro. SegundooGCEA-PR, 
ate o final de janeiro cerca de 66% da area plantada ja estava colhida. 

Na regiao de CURITIBA as produtividades ja obtidas, por serem inferiores as previstas, deverao acar 
retar redur;oes na produr;ao estadual esperada. Sao manti~as as estimativas do prognostico ate que 
sejam conc1uidos os levantamentos em fevereiro. 

Em uma area plantada de 650 ha, inferior em 12,40% da co1hida em 1978 e produtividade esperada de 
50 000 kg/ha, superior em 10,15% da obtida na safra anterior e aguardada uma colheita de 32 500 t. 

SANTA CARATINA- 0 GCEA-SC comunica que a cultura encontra-se na fase de colheita, nao tendo ainda 
informar;oes de que tenha side afetada pela estiagem que, entretanto, ja comer;a a 

preocupar. Em uma area plantada de 982 ha, superior em 1,76% da informada no prognostico de novem 
bro/78, e rendimento medic esperado de 27 800 kg/ha, e esperada uma colheita de 27 300 t. 
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RIO GRANDE DO SUL - 0 GCEA-RS, com base em novos lev'!ntamentos concluido·s no periodo, informa uma a 
rea efetivamente plantada de 5 940 ha, inferior em 7,19% da prevista no progno~ 

tico. Comunica o GCEA-RS que a estiagem esta prejudicando as lavouras de tomate que se encontram em 

estagios de forma<;ao e matura<;ao dos frutos, ja sendo prevista uma redu<;ao de 39,67% da produtivj_ 
dade antes esperada, agora com 13 273 kg/ha. Em uma area p1antada de 5 940 ha e rendimentomedioe~ 

perado de 13 273 kg/ha, e prevista uma co1heita de 78 844 t, inferior em 41,38% da obtida na safra passada. 

MATO GROSSO- 0 GCEA-MT, em 1a. estimativa, informa uma area p1antada de 45 ha. Como rendimento me 
dio esperado de 34 711 kg/ha, e aguardada uma produ<;ao de 1 562 t. 

MATO GROSSO DO SUL ·- I nves ti ga~oes pro cedi das nos pri nci pais muni ci pi os produtores, permi tern es ti 
mar uma area p1an'tada de 156 hlL Com al produtividade esperada de 21 000 kg/ha 

e inicia1mente prevista urn~ co1heita de 3 276 t. 

GOI~S - 0 GCEA-GO confi rma, nes te mes, os dados pre,1 imina res de novembro/,78. Em uma area 
de 1 060 ha, superior em 8,16% da co1hida em 1978, e rendimento media esperado de 

kg/ha, superior em 10,25% do obtido na safra anterior e estimada uma produ<;ao de 47 700 t. 

Prexo medio pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Maranhao .• ...... ...•••. 
Sergipe ............... . 
Bahia ..............•.•. 
Rio de Janeiro ........ . 
Sao Paulo ......•....... 
Santa Catarina ........ . 
Mato Grosso ......•.. · .. . 
Mato Grosso do Su1 ..•. • 

25. UVA 

6,75 
5,34 
4,54 

3,63 
3,33 
3,00 

10,00 
4,00 

p1antada 
45 000 

A produ<;ao esperada de uva para 1979 em la. estimativa para o conjunto dos Estados de 

Minas Gerais, Sao Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tota1iza 660 081 t, sendo superior em 
1,81% da obtida em 1978, n~ mesma area geografica. 

Aguarda-se a 1a. informa<;ao do Estado do Parana para que possa ser conhecida· a estimativa da produc;ao 
naciona1 de uva em 1979. 

MINAS GERAIS - 0 GCEA-MG informa que a area ocupada com pes em produ<;ao para co1heita nesta safra 
situa-se em torno de 1 027 ha, ou seja, representando urn pequeno decrescimo de 0,48% 

em re1ac;ao a area co1hida em 1978. Como rendimento medio esperado de 6 693 kg/ha, superior ern 2,95% 
do obtido na safra anterior, a produc;ao inicialmente prevista e de 6 874 t. 

SAO PAULO - 0 GCEA-SP, em 1a. estimativa para 1979 informa uma area ocupada com pes em produc;ao de 
9 200 ha, igua1 a co1hida em 1978. Com a produtividade inicia1mente prevista de 14 457 

kg/ha, e aguardada uma produ<;ao de 133 000 t, nao registrando altera<;oes em re1ac;ao a safra anterior. 

SANTA CATARINA - A area ocupada com pes em produc;ao e destinada a co1heita nesta safra foi estimada 
pe1o GCEA-SC, em 4 293 ha, correspondendo a um acrescimo de 6,1 8% sobre a ~rea co 

1hida em 1978.· Como rendimento media previsto de 13 510 kg/ha, inferior em 4,72% do obtido na sa 
fra anterior, e esperada uma produ<;ao de 57 999 t. 

Informa o GCEA-SC que, a cultura encontra-se na fase de co1heita. r prevista uma redu<;ao de 3% na 

produc;ao esperada na ;regiao de VIDEIRA face a ocorrencia de forte estiagem no per1odo. 
I 

' 
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RIO GRANDE DO SUL - 0 G~EA-RS registra em re1a~ao a area co1hida na safra anterior, o decrescimo de 
0,13% na e~timativa da area ocupada com pes em produ~ao e destinada a co1heita 

nesta safra, situa~do-a em 41 248 ha. r esperada uma produ~ao de 462 208 t, com 0 rendimento medic 
previsto d~ 11 206 kg/ha, superior em 2,55% do obtido em 1978. 

38 



SECAETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
FUNDA9AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATiSTICA-IBGE 
COMISSAO ESPECIAL DE PLAHEJAMENTO. CONTROlE E AVALIA~AO OAS ESTATiSTICAS ACROPECUARIAS- CEPAGRO 

RELATORIO MENSAL DE OCORRENCIAS 

PRODUTOS AGRiCbLAS DE SEGUNDA PRIORIDADE 



IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO DA PRODU~AO AGRICOLA JANEIR0/79 

Prod4,tos de segund,a priori dade para fins de i nformar;:ao 

1. ALHO 

A produr;:ao esperada de alho para 1979 em la. estimativa para os Estados do Rio Gran 
de do Norte , Pernambuco e Go i as totaliza 3 325 t, ser.do superior em 61,02% da obtida em 1978,name~ 
l1]a area geografi ca . Aguardam-se as primei ras i nformar;:oes sabre 0 ,culti VO do a 1 ho nos Es tados do 
Piaui, Ceara, Bahia, Minas Gerais, Espirito Santo, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, para que possa ser conhecida a es timativa do produto a nivel nacional nesta safra. 

RIO GRANDE DO NORTE- 0 GCEA-RN, comunica que indicar;:oes disponiveis, ate o momenta, permitem pr! 
ver uma area possivel a ser plantada, no municipio de GOVERNADOR DIX-SEPTROS~ 

DO, unica re giao produtora no· Estado, de 5 ha, inferior em 3 ha da colhida em 1978. Com a prod~ 

ti vi dade esperada de 6 000 'kg/ha , superior em 20,00% da obti da na safra pass ada e a£•:ardada i ni cia 1 
mente uma produr;:ao de 30 t. I 

PERNAMBUCO- 0 GCEA-PE informa para esta safra uma area a ser plantada de 110 ha, superiorem86,44% 
da colhida na saf ra passada e que atingiu a 59 ha. r esperada uma produr;:ao de 495 t, 

com 0 re~dimento media previ sto de 4 500 kg/ha. 

GOlAS - 0 GCEA-GO i nforma que apesar de algumas dificuldades na colocar;:ao da produr;:ao do ano ante 
r ior ·no mercado local , a area a ser plantada nesta safra devera apresentar o significative 

aumento de 43,59% em relar;:ao a colhida na safra passada, face as areas ja financiadas, bem assim, 
o i ncentive que vern sendo rea liz ado pelo sistema de extensao rural. Assim, em uma area a ser pla~ 

tada de 560 ha, e rendi men t o media inicialmente previsto de 5 000 kg/ha, superior em 11,11 % do obti 
do em 1978, e esperada uma produr;:ao de 2 800 t. Haja vista que na safra anterior a colheita foi de 
1 755 t. 

Preyo media pago ao produtor no mes: 
U.F. 

Santa Catarina 

2. GUARANA (cul t ivado). 

Cr$/kg 

18,00 

A produr;:ao brasileira esperada de guarana para 1979 em la. estimativa no Estado do 
Amazonas, un i co produtor naci onal, ate 0 momenta, e de 440 t, nao registrat\do alter,ar;:oes em relar;:ao 

f . a colhei ta obt i da em 1978 . . 

AMAZONAS - 0 GCEA-AM comun i ca que enquanto se rea 1 i zam 1 evantamen'tos nas zonas de produr;:ao do gua r~ 
na pa ra verificar as novas areas que poderao entrar em processo produtivo ne~ta safra, e 

mantida a e~ tima tiva da safra anterior, ou sej a, em uma area ocupada com pes em brodur;:ao de 3411 ha, 
i gua·l a colhida em 1978 e rend imento media previsto de 129 kg/ha, e esperada prelimina~mente uma pr~ 
dur;:ao de 440 t. 

Prer;:o media pago ao produ tor no mes: 
U.F. Cr$/kg 

Amazonas .......... ~........ 66,00 

3. SORGO GRANTF ERO 

A produ r;: ao esperada de sorgo granifero para 1979 em la. estimativa para os Estados 
do Rio Grande do Nor te . Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goias , 
tota liza 102 6l 8 t, inferi or em 26,90% da obtida em 1978, quando considerada a mesma area geografi 
ca. 

' 
Agua'rdam-se ~s primei ras informar;:oes dos Eslados do Ceara, Minas. Gerais, Sao Paulo e Parana, 

I' 
i' 
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que sejam conhecidas as es~imativas da produ~ao a nivel nacional para esta safra. 

RIO GRANO( DO NORTE ' - De acordo com ir:rforma<;oes levantad,as pelo GCEA-RN, a la. estimativa de area a 

/ ser cultivada com sorgo granifero no Estado e de 3 687 ha, SJlperiorem514,50% 
da a~.~a co1hida "na ultima safra tendo em viS'ta as perdas de areas plantadas ocorridas no ano ant~ 
rior face a forte estiagem. Com a produtividade prevista de 566 kg/ha, e inicia1mente esperada uma 
produ<;ao de ,2 086 t. 

PERNAMBUCO- A 1a. estimativa de area a ser p1antada preve urn acrescimo de 171,74% em re1a<;ao a c~ 

1 hi da na ulti rna safra, s i tuando-a em 2 000 ha. Tam bern no Es tado pernambucano foram pe.!:_ 
didas areas em 1978, pe1a seca. Com a produtividade prevista de 2 000 kg/ha, e inicia1mente agua.!:_ 
dada uma produ<;ao de 4 000 t. 

SANTA CATARINA- A area p1antada nesta safra, segundo informa<;oes do GCEA-SC, a1can<;ou a 339 ha,se~ 
do superior em 47,39% da co1hida na safra de 1978. Como rendimento medio esper~ 

do de 1 968 kg/ha, e prevista uma produ<;ao de 667 t. 

RIO GRANDE DO SUL- A area p1antada para a safra de 1979, quando comparada i co1hida noanoanterio~ 
acusa urn acrescimo de 1 ,39%, situando-se em 57 490 ha. 0 rendimento medio pr~ 

visto e de 530 kg/ha, ou seja, inferior em 30,86% do obtido na safra passada, devido a prolongada 
estiagem que assola o E~tado. Inicialmente e esperada uma produ<;ao de 87 960 t. 

MATO G~OSSO DO SUL - ,Levantament6s efetuados no novo Estado indicam uma area plantada de 3 210 ha, 
inferior em 51,95% da co1hida em 1978. Como rendimento .esperado de 1 531 kg/ 

/ha e aguardada uma produ<;ao de 4 915 t. 

GOlAS - Segundo o GCEA-GO, a cultura do sorgo granifero foi recentemente introduzida no Estado , ap r~ 

sentando tendencia de declinio, devido ao mercado ser muito restrito. Em uma area pl antada 
de 1 780 ha, inferior em 49,72% da colhida na ultima safra e com a produtividade esperada de 1 680 
kg/ha, e aguardada uma produ<;ao de 2 990 t. 
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BRASIL 

Situa~ao no mes de: JANEIRO Ano : 1979 

PRODIJTOS DE PRII1EIRA PRIORIDADE PARA FINS DE INFORMA~J!.O COr~ DISPONIBILIDADE DE DADOS A 
N1VEL NACIONAL. 

PRODUTO AGRICOLA 

1. Batata-ing1esa (1a.safra) ••••••••••• 

2. Cafe (em coco) (2) ................ .. 

3. Juta ... . ........................... . 

4. "Sisal ••••••••••••••••••••••••••••••• 

5. Soja 

ESTIMATIVA OA PRODU~J\0 ESPERADA (1) 
(t) 

1 253 159 

2 523 548 

26 801 

. 201 925 

10 874 427 

PRODUTOS DE SEGUNDA PRIORIOAOE PARA FINS DE ItiFORMA~AO COM OISPONIBILIDADE DA DADOS A 
NTVEL NACIONAL 

PRODUTO AGRICOLA 

1. Guarana (cultivado) ••••••••••••••••• 

ESTIMATIVA OA PRODU~J\0 ESPERADA(l) 
(t) 

440 

(1) - Dados preliminares sujeitos a retifica~ao 

(2) - FONTE: IBC - Divisao de Estatistica 
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Abacaxi 

Situac;:i:io no mes de: JANEIRO 

-------------------~~----,----------------.------·----------~-------------·-

UNJD/\DES 
D/\ 

HOEIU\(7\0 

MtS FJN/\L 
DE 

COLHEIT/\ 

AREA PROUUCM R[llD Ir-\ENTO 1~ !-0: r, 
(ha) (1 000 frutos) {frutos/hll) 

----- ----·-1---------,.------- --------
Plantada Colhida Espcrada ' Obtida Espr!rado ObliC: :; 

----------~~-~---~------+------- +--------+--------~ ------1----- -

BRASIL ........ . .. 
AlllilZOllilS .............. DEz' 385 2 700 7 013 

Cearii ................. DEZ . .. . .. . .. 
Rio Gl'ilndc do llorte ... DEZ 493 8 866 .17 984 

·raroiha • 0 •• ............. DEZ 6 045 107 686 17 814 

Perna111huco ............ DEZ 2 350 27 025 11 SOD 

Aiogoas ............... DEZ 1 000 15 -435 15 435 

Bahia ................. DEZ . .. . .. . .. 
~1i na s Gerais .......... DEZ 5 722 77 082 13 4 71 

. Espirito Santo ........ DEZ 670 14 740 22 000 

Rio de Janeiro ........ DEZ .. . . .. . .. 
Silo Paulo 0 •••••••••••• DEZ 1 298 24 670 19 006 

Parana .. .............. DEZ . .. . .. 
Santa Catarina ........ DEZ 160 2 640 16 500 

Rio Gr!lnclc do Sul ..... DEZ 2 123 24 000 11 305 

~1ato Gro~so ........... DEZ 138 2 032 14 725 

Mato Grosso do Sul .... DEZ 305 2 417 7 925 

Goias ................. DEZ 770 6 776 8 800 

Outras . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. 

Algodao arb~~~ 

------·---------~----~----------.--------------,,-----------·-
AREA 'PRCJDUCM Rr.:w II·\!': I nO t-~~~ ~ 1: 

i 
lJNJ[!Jl.DES 

IJA 
FEDER/\CAO 

11tS FIN/\L ·- _..:._ ___ (_hta_) ______ i-·----(-.t_) -----1f-----(_k_g-./_ha_) __ ··-
' DE -

Ocupada 
COLliE JT A com pes em 

produc;:ao 
Colhida Esper ada Obtida Esperado Obti d; 

------------------+-------1~---+-------~--~----+-------;------------- --
; 

BRASIL ....... • • ! ' 

t1aranhilo 0 •••••••• ••••• SET 48 823 12 138 249 

Piaui ....... 0 • ••••••••• OUT 153 014 30 603 200 

Ceara .................. OUT . .. . .. . .. 
Rio Gra;1dc do Norte ! ... DEZ 422 248 76 952 182 

Parrlihil ............... DEZ 460 025 77 264 168 

Pcrnuml>uco 0 ••••••••••• DEZ 200 000 40 000 200 

A1agoa s ............... DEZ 500 140 280 

Bah iii ................. NOV 4 800 2 592 540 

Out ra s • 0 0 ••••••••••••• . .. 
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Situa~ao no mes de: JANEIR0 
-----------.r-------r---------r---------;--------· 

UNIDADES 
DA 

•7EDERA~M 

MtS FINAL 
DE 

)I; REA 
(ha) . 

COLHEITA Plantada Colhida 

PROOU~AO RENDIMENTO MEDIC 
{t) {kg/ha) 

Esperada Obtida Esperado Obti c:-
-------------~~-----~------4-------+-------~----~r---~-----

BRASIL .... ..... . .. 
Maranhao ........... .. . OUT 557 132 237 
Ceara ............ ..... SET . .. . .. . .. 
Rio Grande do Norte ... NOV 145 643 42 826 294 
Paraiba ........ ....... NOV 106 011 42 934 405 
Pernambuco ..... ... ... . DEZ 55 000 16 500 300 
A1agoas .......... ..... DEZ . .. . . . ' .. 
Sergi pe ........ .. .. ... DEZ . .. ... . .. 
Bahi a •••• • -:-*:' • ....... ... SET 106 000 48 336 456 
Minas Gera i's .......... JUL 115 406 111 .600 967 
Sao Paulo ........... .. JUN 273 900 397 155 1 450 
·.Parana .· ........ ... ..... ABR 310 000 400 000 1 290 
Mato Grosso .. ......... JUl. . .. . . . . .. 
Mato Grosso do Su1 ... " ~UL 46 127 78 329 1 698 
Goias ...... ........... ,JUN 32 100 42 693 1 330 
Outras ..... .... ....... . .. 

Amendoim {1a . safra) 

UNID/\DES MtS FINAL 1iREA ' PRODU~I\0 RENDi f.ltt!TO :;:~:::: :• 

OA DE (ha) {t) (kg/ha) 
· FEDERACM COLHEITA - · -

Plantada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obt i: -

BRASIL .... .... . .. 
Sao Pau lo .. .... ....... JAN 121 370 188 124 1 550 

Parana ....... ...... ... FEV 35 810 50 000 1 396 

Santa Catarina .. ...... MAR 571 826 1 447 

Rio Grande do Sul " .... ABR 7 068 5 606 79~ 

Mato Grosso .. ......... MAI .. . . .. . .. 
Mato Grosso do Su1 .... MAl 11 552 20.414 1 767 

Goias ......... .... .... ABR 2 310 3 326 1 440 

Outras ...... .... ...... . .. -·-
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Amcndoim (2a. safra) 
Situac;iw no miis de: JANEIRO 

---
UNIDADES 

DA 
FEDEI\ACJIO 

BRASIL·, •••••••• 
Cea.ra ................. 
·Paraiba ................ 
. Sabia .. " .............. 
Minas Gerais .......... 
sao Paulo ............. 
Parana . ~ ................ 
Santa Ca ta ri na .. " ..... 
Mato Grosso do Su1 .... 
Gofas 

Outras 

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

Ulll DADES 
DA 

FEDERACJ{O 

HES FI!!AL 
DE 

COLHCITA 

JUL 
OUT 
SET 
JUN 
JUN 
MAl 
JUN 
DEZ 
JUL 

MES FINAL 
DE 

MEA 
(ha) 

----~--

Plantada Col hi do 

. .. 
545 

. .. 
4 342 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 

Arroz 

COLHEITA P1antada Co1hida 

PRODUCM 
(t) 

E'>1H:rnrl.1 Obtida 
. 
. .. 
. .. 
. .. 
6 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 
. .. 

518 

341 

PRODUCM 
(t) 

Esperoda Obtida 

Ano 1979 

RENDH1ENTO r:ro1o 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

. .. 
.950 . .. 

1 460 
. .. 
. .. . .. 
. .. 
. .. 

RENOH1EfHO n:::o10 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 
------------------~-------+------~------+-------~------~------~------

1 
liRI\SI L .•••••.• 

Rondonia •••.••.••••••• 
Acre .......••••.•....• 
Amazonas .......•..•... 
Para .......•••••.•.•.• 
Haranhao ••......••.•.. 
Piaui .•.•...•••.•••••• 
Ceara .....••.••••.••.• 
Rio G~ande do Norte ••• 
Paraiba ......•..•••... 
Pernambuco ...••••••.•. 
Alagoas ..•••.••••.•.•• 
·Sergipe ......••••••... 
B<rhia ................ . 
Minas Gcr~is· ......•••. 
E5pirito SJnto .••.•... 
Rio de ,JiJnciro ...... .. 

Sao P<~ulo ........... .. 
Pa ranii •........••.•••. 

Santa Colarina ......•• 
Rio Grund,, do Sul ...•. 
Mdto Grosso ..•.•....•• 
Mato Grosso do Sul .••• 
Go'! as •.••••••••••••••• 

Outras ............... . 

MAl 

ABR 

DEZ 

DEZ 

JU'I 

JUL . 

AGO 

SET 

SET 

SET 

DEZ 
DEZ 

OUT 

JUN 

JUN 

JUN 
MAl 
11AJ 

f~AI 

MAl 
MAl 
MAl 

AGO 

42 107 

1 666 

887 22fi 

153 050 

7 093 

12 297 
4 712 

550 269 

37. 300 
24 272 

320 000 
473 000 
148 999 

584 705 
722 675 
600 981 

882 479 

48 

66 415 

2 500 

1 330 450 
168 355. 

6 3.38 

8 295 

7 705 

728 100 

49 311 
55 825 

352 000 
440 950 
300 012 

1 807 181 

984 744 

738 074 
833 624 

1 577 . 

1 501 

1 500 
1 100 

894 

675 
1 635 

1 323 

1 322 

2 300 
1 100 

932 

2 014 

3 091 

l 363 

1 ?.28 
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IUGE/CEPAGRO . lTVANTfii.1U~I ll SJSWl/\TlCO Dfl PIWOU~llo AGI{ TCO :.A Ano : 1979 
------~---------------------

SituJc;iio no mes de: J'ANEIRO nananil 
- --------

TIRE A PRoouc.r:.o . HE J:Dr::::no 1-~~D l :_; 
'. 

' tiES (ha) ( 1 000 cachos) ( c,~chos/ha) '· UNID/'.DES I FINf1L --·-·---
DA DE .. 

FEOEI1A~Ti0 COLI IPTI\ Oo.ll[JildJ 
Co1hida f:spcrada Obtida Es pet·ndo Obti G~ com p~s em 

pt·odur;5o 

BRASIL ......... . .. 
Ron9onia .............. ob 4 301 3 441 800 
1\cr·e 

', DEZ .................. . .. . .. . .. 
Amazonas .. ............. DEZ 1 808 1 718 950 
Para ... t •••••••• • •• ••••• DEZ . .. . .. . .. 
Mat·~nhao 

I I DEZ 7 747 ' 10 . . ... .......... 775 1 391 
Piaui ..... ...... ..... . DEZ 3 377 '5 721 1 694 

I 
Ceara ............ ..... OEZ . .. . .. . .. 
Rio Grande do rlohe OEZ 4 711 8 253 ' 1 752 ... 
Parniba OEZ 7 405 

I .......... .. ..... 14 516 1 960 
Pernambuco ..... . ....... DEZ 17 520 31 886 1 820 
A1agoas .... .......... . DEZ 8 840 12 243 l 385 
Set·g i pe ............... DEZ l 956 l 653 845 
Bahia ........... . ...... OEZ 35 000 42 ooo l 200 
14i na s Gerais ..... ..... DEZ 31 540 34 825 1 104 
Espirito Santo ...... .. OEZ 29 000 11 000 379 
Rio de Janeiro ......... DEZ 28 649 26 200 915 
Sao Paulo .............. DEZ 28 550 53 520 l 875 
Parana ................ DEZ . .. . .. . .. 
Santa Catarina ......... OEZ 20 000 27 600 1 380 
Rio Grande do Sul ..... DEZ 8 759 l 0 041 l 146 
Mato Grosso ........... OEZ G 620 7 736 l 169 
Mato Grosso do Sul .... DEZ 2 138 3 41:!7 l 631 
Goias ................. OEZ 25 400 24 130 950 
Outras ............. ., .. . .. 

------------------,-------~--------------~-------------~-------------- -

UNIDADES 
DA 

FEDERf,~l\0 

1'\tS FINAL 
DE 

COLHEITA 

J'inEA 
(ha) 

PRODUC/;O RE UD ifiC:i'l'O flE D;~ 
(t) ( kg / ha) 

Plantada j Col hida Esp·-~-r-a_d_a·--,---0-bt_i_d_a-+--E-sp-:;-~-M-jo ]_ O!Jti c_: __ 

-~----------------~------~--·-- ----~· I 

; BRASIL ...... . 
Minas Gerais ......... . 
Espit·ito Santo 
Rio de ,lJneiro ....... . 
Sao Paulo ............ . 
Para nii ............... . 
Silnta Catarinil ....... . 
f1io Granrfe do Sul .... . 
Ou tros ............... . 

ABR 

JUN 
JUL 
FE V 

FEV 
FEV 
FEV 

16 442 

80 
485 

13 145 

36 110 
13 051 
40 497 

l 253 159 
192 582 

632 
2 622 

202 800 

454 264 
123 064 
271 556 

5 639 

___ . ------- ----- --------- --. -----·-'f -·-------l--------'--
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11 713 

7 900 
5 406 

15 428 

12 580 
9 429 
6 706 

_ _._ ______ L_ ___ _ 



IllG[/CfP/IGRO LEV/\IH!If.lfNTO SISTGlliTlCO 0/1 l'r.DIJU~M /\GR!COL/1 

Batata-in~)1csa (2a. safra) ( *) 
Situ3~ao no mGs de: JANEIRO 

UNIO.O.DES 
DA 

FEDr:J<,\~M 

£lll/\Sll ••••••• 0 

ard1bo o o o o o Of o o o o o 0 o o 

li nils 
r 
~ 
E 
R 
s 
p 

Geruis ••••••• 0 •• 

. sp1rito Santo 0 •••• 0 •• 

s 
R 
0 

io de J0neiro •••••• 0. 
ao Puulo ............. 
arana 0 0 •••••••••••••• 

anta Ca tat·i na ••••••• 0 

io Grande do Sul • 0 ••• 

utra s • 0 •••••••••••••• 

MES FI!l/IL ARE/\ PRODUCliO 
DE (ha) (t) 

COLHEITA Plantada Colhida Esperada Ol>tida 

(*) - 0 produto se encontra em entre-safra. 
Ca~ (*) 

MEA PRODUCAO 
UNID,~DES H£5 FINAL (ha) (t) 

DA DE Ocu~_?da j 
FEOERA~M COLHEITII com p~s em j Colhida 1 Esperada Obtida 

produ~ao 1 

BRASIL ........ 
200 I 253 618 

Amazonil s ... ........... DEZ 1 400 
Pa ra .... .............. DEZ I 

7 500 1 500 
Bahia .... .............. DEZ 413 000 242 598 
Es'pirito Santo ........ DEZ 21 000 9 000 
Outras ................ 120 

·------ ------ ·----·-

Ano 1979 

RENO H:ENTO 1 iED I 0 
(kg/ha) 

-·--
Esperado Obtith 

-

. REJWI~:Erno r·lEDJ 0 
(kg/ha) 

Esperado Obtid 0 

3 33 
00 

87 
29 

2 
5 
4 

--------
( *) NOTA- Os dados referem-se estatisticamente a prodw;ao . de 1978. f~aiores esclarecimentos 

no Re-latorio de Ocorrencias - Cacau pag. 14 
Cafe (em coco) 

liRE A PRODUCTiO RErmumno l·iEDIO 

UNIOADES M~S FINAL (ha) (t) ( kg/ha) 
-DA DE 

FEDEM~l\0 COLliE ITA Ocupada 
co~1 pes em Co1hida Espera~a Obtida Esrcrado Obtido 
produ~ao 

BRr,s I L ........ 2 523 548 

Minas Gerais ........... OliT 495 683 840 823 1 696 

Esp1t·ito Santo ........ SET 279 189 237 953 852 

Sao Puul o ............. OUT 76 7 851 1 003 320 1 307 

Parana .................. OliT 623 669 353 452 567 

Outras .. ~ .............. 88 000 ______ ._ ____ ---- -------- . ··-

FONl [ : Jn slituto Bra~i1eiro do Caf~ (IBC) - Oivi s ~o de Estatist ica. 
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IBGEfCEPAGRO LEVAi·HI\I'.C!HO SISTUii\TI CO OA f'RODUI.l'iO I\GR1COLA Ano 1979 
·-----

Situac;ao no mes ~e: JANEIRO 
-------------..------..------------,,--------·---,-,-----·-------

I PROUU~l\0 
(t) Ull!DADES 

DA 
FEUERA~i'l:~ . 

. f\tS Tlrli\L 
DE 

COLl iE ITA 

TiRE A 
(ha) 

ftENDi i·:L: :;TO !',[Ole' 
( kc, /h<l) 

----------.------l----- --.,;-------1-------·-----.. 
P1;:;nti1Gi\ Colhi cia Espcrada Obtidu E~r-cra tlu 1-~-jt i d~-

j 
-----·----------l--------~---4-----·~ 

BRASIL ....... 

Para ....... It,· ••• \ ..... DEZ 
Maranhao ....•..•...•.. DEZ 
Piau1 . . . . . . . . • . . • . . . . . DEZ 

Ceara . . . . . . . . . . . . • • . . . DEZ 
Rio Grande do Norte... DEZ 

Paraiba .. .. .. .. . .. .. .. DEZ 
P_ernambuco . . . . . . . . . . . . DEZ 
A1a9oas .......•.....•. OEZ 
Sergipe .. . .. .. . .. .. .. . DEZ 
Bahia .. . .. .. .. .. .. .. .. DEZ 
Minas Get·ais .. .. .. .. .. DEZ 
Espirito Santo ........ DEZ 

Rio de Janei ro ........ DEZ 

Sio Paulo ............. OEZ 

Parana • . . . . . . . . . . • . . • . otz 
Santa Catarina ...... .. DEZ 
Rio Grande do Sul ..... DEZ 
f.lato Grosso .. .. . .. .. .. OE Z 
Mato Grosso do Sul ..•. OEZ 
Goias . • • . . • • . . . . . . . • . • DEZ 
Outras ••..••..•..•.••. 

UIHOADES l1f:S FJ!j!\L 
DA DE 

HDERA~J\0 cou:EITA 

-
BRfr~ l L ........ 

Pernambuco ............ OUT 
Sergipe . ····· ......... NOV 
Bahia ............ ... ... DEZ 

Hinas Gcr-il is .......... NOV 

Siio Pwlo .. ..... . ...... NOV 
P a nm ii ........... ..... FEV 
Santa Ca t.M·i na .. .... .. JAN 
Rio Grande do Sul . . .... FEV 
Outrus· ............. .. .. 

22 045 
14 653 

25 847 

91 964 

357 522 
313 000 

18 324 
77 800 

184 086 
32 800 

190 300 

914 330 
46 000 
22 000 
38 000 
10 528 
8 362 

19 100 

MEA 
(ha) 

Cebolil 

P1antadi\ Co1hida 

5 300 

. .. 

. .. 
2 000 

16 200 

5 150 
10 971 
22 700 

51 

1 059 182 
379 615 

1 662 706 
4 279 453 

17 296 914 
1.5 837 800 
1 014 472 
3 034 200 
7 348 655 
1 016 800 
9 115 940 

59 705 749 
3 036 000 
1 078 000 

893 000 
378 242 
370 320 
859 500 

PRODU~ i\o 
(t} 

Esperada Obtida 

. .. 
63 600 

.. ~ 

. .. 
10 509 

210 6'00 

23 175 
106 950 
152 243 

. .. 
' 

I 
48 o46 1 

25 907 1 

••• I I\ 
64 329 ! 

46 534 1 • . 
48 380 

50 600 I 
55 363 

i 
39 ooo I 
39 92o I 
31 ooo I 
47 903 I 
65 300 I 

66 000 
49 000 

23 500 : 

35 927 I 
44 286 
45 000 

--
F'.EilD! iT::TQ :.;t:;J: ·:· 

( l:g/il;:;) 
·-I 

Esr,eri\c!:-: I UJt i ;; · 
-;-----

12 000 

. .. 

. .. 
5 255 

13 00:)1 
4 500 I 
9 748 
6 707 



1 P.GE/C[P/IGI<O Lt.~l\t'itAt·;d\10 SlSTEHliTlCO D/1. PRODll(M i\Gft!COL/1. 
------------

Situa~5o no m~s de: JANEIRO 

'\JtHDfiOLS 
01\ 

F[Of.f(i\~/\0 

£lf1/\Sll ...•.. 

Pilr~ .............. . 

ilj)l'onhiio .......•••• 

Cevrii .•...•.•.•.•.• 

Rio Grande do Norte 
Paraiba ........... . 

Pe1·nambuco ...•.•..• 

A1agoas ..........•. 

Scrgire ........... . 
B.~ hi a •...•....••.•• 

bpi ri to Sc~n1 o ...•. 
Hio de Janeiro •.... 
Outros ........•.••. 

---
. . . 
. . . 
... 
... 
... 
... 
.. . 
. . . 
. . . 
.. . 
... 
... 
. . . 

-------- -----

r~rs rwtd. 
DL 

COLi IE ITA 

·- ----

DEZ 

DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 
DEZ 

Coco-da-bt~1a ·-···-· --- -·-

--------.-------
Af<E/1 PROD 
{ha) ( 1 000 

U(,:l\0 
frutos) 

-. 
O.::urada 

co:n pes e:m Colhida Esperada 
prodw,:jo 
------ ------ ----

. .. 
-~tid a 

. .. . .. 
1 657 5 662 

. .. . .. 
13 501 47 133 
12 743 24 606 
9 500 38 000 

24 500 61 250 
39 468 73 332 

36 500 91 250 

1 200 3 480 

896 3 136 
' . .. 

feijao {1a. safra) 

Ano : 1979 
-- ~-

rm:DHIEN!O r:EDl~ 
(frutos/hu) 

[s[~CradJ:~::-
--·· _ _.. ___ ----·-· 

3 417 

3 491 
1 931 
4 ooo · 
2 500 
1 858 

2 500 

? 900 

3 500 

----·--U-N~D!\DES NES FHIAL MEA- d--PHODU~AO .RE!JnJI:El·!"iO l·i']ll\. 
O/\ OE (ha) (t) (kg/ila) 

---F-EI-)E~-"C __ .r._~o---+-C--OL-HEIT!\ -p;:;;t;cta '"Colhida Esperc~da I Ob~·id-;- 'Es;~~~j-~_:_ic.:" 
BRASIL ....... .. 

Rondonia 
Maranhao ............. . 
Pi auT ........••.•.•... 

Rio Grc~nd.: do Norte ••. 

Bahia ................ . 

Minas Gerais ..••...•.. 

EspTriLo Santo ....•••. 

Rio de Janeiro ...••••• 
Sao Paulo .••..•....•.. 
Parana ...•...•.••••... 
Santa Catarina ..•...•. 

Rio Grande do Sul •.•.• 

~ato Grosso ........... . 
Mato Grosso do Su1 •••• 

Goi as ................ . 
Outras 

MAR 

JUN 

JUN 

JUN 

AI3R 

MAR 

f1AR 

JUL 

FEV 
FEV 
tV1R 

JAN 

JUN 

JAN 

MAR 

1 200 

36 130 

149 737 
175 470 
186 000 

236 369 
36 600 

8 248 
208 000 

672 000 
172 068 

143 064 
. .. 
6 227 
5 800 

. .. 
840 700 

17 211 476 . 
44 921 300 
48 358 27b 
72 000 387 

133 206 5~4 

16 653 455 

4 949 600 
158 700 763 
403 200 600 
164 763 958 
112 852 789 
. .. . .. 
4 579 735 
2 958 510 

... 
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IBGE/CEPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMI\TICO Dfl PRODU~M AGRTCOLA Ano 1919 

Feijao (2a. safra) 

Situa~ao no mes de: JANEIRO 

Mt:S FINAL MEA PRODU~J\0 RENDifmno f·ltDIO ~NIOADES (ha) (t) (kg/ha) DA DE 
FEDERA~1tO COLHEITA P1antada Co1hida Esperada Obtida Espet·ado j Obtido 

BRASIL ......... . .. 

Acre .•••••••••••••••••• SET . .. . .. . .. 
Amazonas .............. DEZ 3 000 3 000 1 000 

Para .................. SET . .. . ... . .. 
Maranhao .............. AGO 45 822 24 480 534 
Pi auT ................. SET . .. . .. . .. 
Ceara ................. JUL .. . . ... . .. 

I 

Rio Grancle clo Norte .••• DEZ ... . .. . .. 
Paraiba ............... SET 218 035 70 686 324 

Pernambuco . • .......... ' SET 320 000 144 000 450 

A1agoas ............... OUT ... . .. . .. 
Sergipe .. .. . .. . . ...... SET .... . .. . .. 

· Bahia ................. OUT .. . . .. • 04 . . -
Minas Gerais .......... JUL . . . . .. . .. 
Espirito Santo .. . ..... JUL ... ... . .. . 
Rio de Juneiro . . . . . . . . DEZ . . . ... ... . 
sao Paulo ............. OUT ... . .. . .. 
Parana ................ JUN ... . .. . .. 
Santa Catarina ........ JUN ... ... . .. 
Rio Grande do Su1 ..... MAl ... ... . .. 
Mato Grosso do Su1 ... . DEZ .. . ... . .. 

. 
Goias ............ ····· JUN 220 000 105 600 480 . 
Out'ras ................ . .. 
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IBGE/CEPAGHO LEVANTANENTO SlSTEt1~TJCO DA PRODU~]\0 AGRIC OLA 

Situa~io no mcs de: JANEIRO 

UNIDADES 
OA 

FEOEM~J!.O 

BRASIL. •••••••• 

M£S FINAL 
DE 

, COLHEITA 

Ceari ···~············· OUT 

A1agoas ••••••••••••••• DEZ 

Sergipe • • • . • . . • • • . • • • • DEZ 

Bahia •••••.••••••••••• DEZ 

Minas Gerais •••••••••• SET 

sao Paulo •••.••••••••• AGlJ 

Parana .•.....•.•...•.•• ABR 

Santa Catarina •••••••• MAR 

R1o Grande do Su1 ••••• MAR 

Mato Grosso •••• ••••••• AGO 

Goiis •...•.•..• •• · • .••• SET 

Outras • • ..• ~ •...•••••• 

Furno 

t 

ARf.JI. PRODUCAO 
(hi:l) (t) 

Plantada ! Colhida t:spcrada Obtida 

I . ... 
... I . . . 
... . . . 
. . . . .. . 
. . . . .. 
16 3!)1 12 181 

2 100 I 1 028 

I 24 500 34 790 

I 112 514 )74 357 .. 

107 617 143. 007 
. 

118 83 

2 395 1 844 

Ano : 1979 

REND Jt.IHITO NtD IO 
(kg/ha) 

Esperado Ol>tido 

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

745 

490 

1 420 

1 550 

1 329 

703 

770 

___ ,_ ____ ........, ___ , _____________ j_ ______ "-___ __._ ___ _,__ __ _ 

UNIDADES MtS FINAL JIREA --~ PRODUCAO RENDIMENTO MEDIO 
DA DE {ha} I (t) . {kg/ha) 

FEOERACM COLHEITA Plantada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 
- - -

BRASil ........ 26 801 
. . 

Amazonas .... ........... JUN 18 000 18 000 1 000 

Para ................... JUN 7 040 8 801 1 250 
.' 

---
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IBGE/CEPAGIW LEVANTAiiEflTO SISTH17iTICO DA PROOU~liO AGRICOLA Ano 1979 

La1·anja 

Situa<;ao no mes de: JANEIRO 

AREA PRODU~AO RENDIMENTO MED!O 

UNIDAOES 
DA 

FEOERA~M 

MtS FINAL, _______ (hTa_) ______ ~_(_l_o_o_o_f,r_u_to_s_) __ ~ ___ (f_r_u_to.s_/h~a_) __ _ 

DE Oc11pada 
COLHEITA com pes em Colhida 

BRASIL ...... .. 

Maranhao , ............... DEZ 

PiauT ..••.•..••..•..•.. DEZ 

Ceara • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEZ 

Paraiba • , .. • • .. .. .. • • .. DEZ 

Pernambuco ••••••••••••• DEZ 

Sergipe • .. .. .. .. • .. .. • • DEZ 
' Bahia • • • • • • • • • • • • • • • • • • DEZ 

Mfnas Gerais .. • • .. .. • .. DE·z 

~spirito Santo 

Rio de Janeiro . ~· ...... . 
DEZ 

DEZ 

Sao Paulo .. .. .. .. • .. .. • OEZ 

Parana . •••• , • • • • • • • • • •.• • DEZ 

Santa Catarina ••••••••• DEZ 

Rio Grande do Sul • • • • • • DEZ 

Mate Gros.so • .. .. • • .. .. • DEZ 
Mato Grosso do Sul • • • • • DEZ 

Goiis • . • . . • . . • • • . • • . • • • DEZ 
' 

Outr~s ................. 

I" UNIDADE.S 14tS FINAL 
UA DE 

FEDEI\A~M COL HE ITA 

BRASIL . .. . . . . . 
Amazonas .............. AG'O 

Para ....... • .• ......... OUT 

Maranhao 
: .............. OUT 

-
--

produ<;ao 

3 607 

1 322 

1 964 

5 860 

17 289 

9 700 

1 800 

26 334 

326 340 
' 

4 000 

23 800 

516 
567 

2 630 

AREA 
(ha) 

---

Malva 

Plantada Colhica 

... 
18 749 

. . . 
4 660 

. . 

55 

Esperada Obtida 

419 317 

134 679 

221 441 

380 900 

1 435 000 

683 850 

207 000 

2 041 500 

28 465 000 

. 500 000 

1 722 500 

. 47 565 

42 619 
197 250 

PRODU~M 
(l) 

Esperada Obtida 

. . .. 
28 124 

. .. 
3 728 

Esperado Obtido 

116 251 

101 875 

112 750 

65 000 

83 001 

70 500 

115 000 

77 523 

87 225 

125.000 

72 374 

92 180 
75 166 
75 000 

RENDmEIHO ~1EDIO 
(kg/ha) 

[sperado Obtido 

1 500 

. .. 
800 

--'------



I BGE/CE"PiiGIW LEVJ\f'ilfJ"UHO SISTH1J\T£CO DA PRODU~AO AGR!COLA 
. ------------------------

Situac;iio no mes de: JANEIRO 

UNHJ!Ifl[ S 
DA 

F[OEf\A(I\ 0 

----

I:IU\'>11· .. . . . . . . . 

Maranhiio ....... 

Piau1 , ........ . ....... 

Ceara ....... 

Pernambuco ..... ....... 

Bahia ......... . ....... 

Minas Gerais ... ....... 

Sao Paulo ...... ....... 

Parana ....... 

~Iii to Grosso ... ........ 

Mato Grosso do S u1 .... 

Outras ...•.. ; .. . . . .. .. 

I f1ES F I Nlil 
DE 

• COLHEITii 

·-----

DEZ 

OUT 

DEZ 

DEZ 

OUT 

JUL 

OUT 

AGO 

JUN 

JUN 

11amona 

-
ME/\ 
(ha) 

-
Plantada Colhida 
---

83 

. .. 

. .. 

36 220 

235 000 

7 800 

34 327 

26 000 

310 

7580 

56 

PRODU~M 
(t) 

-
Esperada Obtida 
----·~ 

. .. 

31 

.. . 

. .. 
' 

18 110 

202 100 

5 491 
· .~ . 

37 760 

37 700 

. 393 

9 276 

. .. 

Ano 1979 

RENDIMENTO M£DIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

373 

. .. 

. .. 

500 

860 

704 

1 100 

1 450 

1 268 

1 224 

---



l ( 

't 

IBGE/CEPAGIW LEVANT 1\! ·~f.tHO S I STI:::t-111\ICO DA I'RODU~liO 1\GRTCOLA ---r :.__ _____ _ 

Situa~ab no mes de: 

; UNIOAOES 
' DA I 

1JANEIRO 

MtS FII~/\L 
DE 

Handioca 

1\REA 
(ha) ' 

FEDERACJ'iO COUIEIT/\ -P lantada Colhida 

BRASIL 

Rondonia ........... : .. DEZ 

Acre ..........•.....•. DEZ 
I 

Amazpnas .....•.•.. ~ ... DEZ 

Para · •.......•...••.... DEZ 

Maranhao ............. . DEZ 

Piaui DEZ 

Ceara DEZ 

Rio Grande do Norte . • . • DEZ 

Paraiba ............ .'.. DEZ 

Pernambuco· . . . • . . . . • • • . DEZ 

Alagoas ........ 1 .... 1.. DEZ 

Sergipe ,,.. .. .. . . . .. .. . DEZ 

Bahia .. ..... . .. • .. • .. .. DEZ 

Minas. Gerais .. . .. .. .. . DEZ 

Espirito Santo DEZ 

Rio de Janeiro DEZ 

Sao Paulo . .. • .. .. . .. .. DEZ 

Pa,rana .. .. . .. • .. . .. .. . DEZ 

Santa Catarina .•••.... DEZ 

Rio Grande do Su 1 . . . . . DEZ 

f.lato Grosso .. • .. .. .. .. DEZ 

Mato Grosso do Su1 • • • • DEZ 

Goiis •..•••.•••••••..• DEZ 

Outras ................ 

4 233 

59 350 

344 696 

63 284 

67 722 

200 000 

45 000 

23 138 

293 000 

126 621 

44 000 

14 584 

35 500 ' 

40 abo 

100 343 

295 000 

21 207 

31 698 

27 300 

57 

PRODU~AO 
(t) 

Esperada 

54 830 

712 200 

3 069 352 

509 728 

616 764 

2 000 000 

454 500 

293 760 

4 541 500 

1 872 644 

616 000 

209 251 

755 000 

700 000 

1 531 816 

2 439 500 

318 105 

475 470 

392 028 

--

Obtida 

Ano 1979 

REilD Jt.lENTO 11[D I 0 
{kg/ha) 

Esperado Obti do 

12 953' 

12 boo 

8 905 

8 055 

9 107 

10 000 

10 100 

12 696 

15 500 

14 789 

14 000 

14 348 

21 268 

17 500 

15 266 

11 900 

15 000 

15 000 

14 360 



.._I_B_GE__:./_C_EP_fi_GR_O ___ ___:l::=E..:..:VA.::..N:..:..'T f\:..::.I·.:::IE.:.:..N TO S I STH1TITI CO Of\ PRODU~]\Q AGRT ~QL~A:__ __ _..:..:An~o:..._:___::19:..:7..:....9 ---~ 

SituJ~ao no mcs de: JANEIRO 

!r'.tS FINAL 
DE 

AREA 
(ha) 

~H lho 

UNIOADES 
Of\ 

f[DCRI\~J\0 COLHEITA Plantada Colh i da 

BRASIL ••••••••• 

t<ondoni a .•..•.••..••.. 

Acre ..•............... 

Amazonas •••••••••••••• 

Para .•................ 

Maranhao· ••...•..•••••• 

F'iaui ................. 
Ceara ................. 
Rio Grande do Norte ••• 

Paralba ..•..........•• 

Pernambuco •••••••••••• 

MAR 

ABR 

DEZ 

JUN 

AGO 

JUL 

JUL 

S£T 

NOV 

SET 

A1agoas ••••••••••••••• DEZ 

Sergipe • • • . . • • • • • . • . • • .. QEZ 

Bahia* .............. .. 

Bahia** ••.•...•••.•••. 

Minas Gerais •••••.•••• 

Espirito Sa nte 

Rio de Janeiro 

JUN 

NOV 

JUL 

JUL 

JUN 

Sao Paulo .. .. • • .. • .. .. JUN 

Parana • . • • . • . • • • • • • . • • JUN 

Santa Catarina .••.•••• JUN 

Rio Grande do Sul .•.•• MAI 

Moto Grosso .. .. • • .. .. • MAI 

Mato Grosso do Su1 •••. MAI 

(iof is • • • • • • • • • • • • • • • • • JUL 

Outras ............... . 

24 483 

5 500 

444 045 

229 557 

162 279 

270 429 

400 000 

230 000 

1 687 467 

156 700 

35 222 

l 124 600 

2 150 000 

1 097 647 

1 778 247 

78 532 

102 741 

820 000 

PRODUCAO RENDIMENTO MEDIO . 
(t) (kg/ha) 

Esperada Obtida Esperado Obtido 

38 903 

:, t>UU i 

160 690 

60 980 

139 784 

280 000 

l6 'i ~00 

175 504 

39 974 

2 36 1 660 

4 600 000 

2 206 896· 

1 778 247 

119 858 

179 136 

1 476 000 

l 

1 589 

1 000 

589 

700 

376 

517 

700 

720 

1 613 

1 120 

1 135 

2 100 

2 140 

2 011 

1 000 

1 526 

1 744 

1 800 

-----·-------------~-----~k-----~------~------~~----~--------L-------
* la. Sctfra·. 

** 2a. ~afra. 58 . 



ICGE/CEP/\GIW LEV/\NTNIUHO SISTEt1i'iTICO D/\ PRODU~l\0 /\GR1COLA 

Situa~ab no me5 de: JANEIRO 

I 

· Pimcnta-d6-t~1no 

' I I · AREA 
UNIDADES f~£S FINAL (ha) 

I 
DA DE -

FEDERACM COLHE IT 1\ Ocurada 
I c.om pes em Coll1ida 

produ~iio 
-" 

BRASIL ......... 
1\mazonas ............... NOV 69 
Para ................... NOV . .. 
Pilra1ba ................ NOV 942 
Mato Grosso ........... SET . .. 
Outras .................. 

AREA 

UNID/\DES MtS FINAL ( ha) 

DA DE Ocup_?da 
FEDERACM COLHEITA com pes em Colhida 

produ<;ao 

BRASIL ......... 

Rio Grande do Norte .... 
Para1ba ................ 
Pernambuco ............. 
Bahia 
Outras 

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

UNIOADES 
DA 

FEOF.MC1'i0 

BRASIL· ........ . 
Minas Gerais ....... . . . 
Sao Paulo ...... ~ .... •. 
Pilrilnii .•...•.......... 
Santa Catarina ....... . 
Rio Grande do Sul .... . 
~lalo G1·osso .......... . 
Mato Grosso do Su1 ... . 
Goi'as •.••.........•••. 

DEZ 

DEZ 
DEZ 
DEZ 

t-1£5 F IN/\L 
DE 

COLHEITA 

MAl 

JUN I 

MAI 
JUN 
MAI 
MAl 
MAI 
MAI 

- -· 

38 110 

100 719 
8 000 

125 000 

AREA 
(ha) 

Plantada Colhida 

114 587 

545 400 
2 348 000 

5io 52.5 

4 126 000 
19 120 

568 608 
140 300 

--

: 59 

\ 

PR,ODUC.l\0 
( t) 

Esperada Obtida 

. .. 
80 

. .. 
211 

. .. 

. .. 

PRODUCi\0 
(t) 

Esperada Obtida 

201 925 

17 526 

100 215 
8 800 

75 000 
384 

PRODUCAO 
(t) 

Esrerada 

10 874 427 
170 125 

981 720 
4 446 000 

611 568 
3 548 360 

26 419 
893 815 

I 196 '420 I 

Obtida 

A no 1979 

RENDIMENTO M[DJO 
(kg/ha) 

Esperado Obti do 

1 159 
. .. 

224 
. .. 

f 
! ¥ 

RENDIMENT0
1

MEDIO 
(kg/ha) 

Espmdo.l Obti do . 

460 

995 
1 100 

600 

RENDirmno ~IEDIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 

1 485 

1 800 
1 894 
1 198 

860 
1 382 
1 572 
1 400 

--1----- --



IBG£/CCPAGRO LEVANTAMENTO SISTEMATICO OA PROOU~~O AGRICOLA Ano 1979 

Tomate 
Situa~ao no mes de: JAN£IRO 

UNIDADES t4ES FINAL II: REA PRODU~M RENDIMENTO MCDIO 
DA DE (ha) ( t) . (kg/ha) 

FEOERA~Ao COLHEITA P1antada Co1hida Esper ada Obtida. Esperado Obtido 

BRASIL •········ ... 
Maranhao •••••••••••••• ,wv 261 4 671 17 897 
Ceara ••••.•••••.•••.•. OEZ ... . .. . ... 
Paral'ba •••••••••••••• " NOV 1 285· 43 304 33 700 
Pernambuco •••••••••••• SET 7 000 154 000 22 000 
Sergipe •.••• . ••.•••••• DEZ . . . ... . .. 
Bahia " .. " ............ ·. DEZ .. . . .. . .. 
Minas Gerais ••••••••.• DEZ 3 537 119 148 33 686 
EspTrito Santo •••••••• DEZ 1 093 49 524 45 310 
Rio de Janeiro ••• ~ •••• NOV 1 161 50 859 43 806 
Sao Paulo ••••••••••••• NOV 24 700 617 500 25 000 
Parana •.•...••. ~ •••.•• MAI 650 32 500 50 000 
Santa Catarina ••••.••• MAR 982 27 300 27 800 
Rio Grande do Sul ..... FEV 5 940 78 844 13 273 
Mato Grosso ••••••••••• DEZ 45 1 562 34 711 
Mato Grosso do Sul •••• DEZ 156 3 276 21 000 
Goias . . . . . . . . 7 .......... OUT 1 060 . 47 700 45 000 
Outras .....•.......••. . .. 

T~!go (*) 

. 
UNIDADES MES fiNAL AREA PRODUCM RENDit4ENTO HtDIO 

DA DE (ha) (t) (kg/ha) 
FEDERACM COLHEITA P1antada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ••• • • . ••• 
Silo Paulo ..• •• ••••• ••• 
ParanE' .. • • • • •••••••••• 

Santa Ca tarina ••• ••• •• 
Rio Grande do Sul ..... 
Mato Grosso •• •• ••••••• 

(*) - 0 produto se encontra em entre-safra. 

AREA PRODU~M RENOif.IENTO l•lcDIO 
\ 

MES FINAL (ha) (t) (kg/ha) UNIDAOES 
OA DE Ocupada FED£RACM COLHF.ITA com pes em Colhida Esperada Obtid~ Esperado Obtido 

producao 
" 

BRASIL ......... . .. 
Minas Ge1·ais •••••••••. MAR 1 027 6 874 6 693 
Sao Paulo •••.••••••••. ABR 9 200 133 000 14 457 
Parana ................ MAR .. . ... . .. 
Santa Catarina ••••.••• MAR 4 293 57 999 13 510 
Rio Grande do Su1 ... .. MAR 41 248 462 208 11 206 
Outras .... ~ ........... . .. 
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SECRETARIA DE PLAN EJAMENTO DA · PRESIDENCIA DA REPUBLICA 

FUNDA~AO INSTtlUTO 8RASILEIRO DE GEOGRAFI A E ESTATIS"i'ICA-IBGE 
COMISSAO tSPECIAt DE PlUEJA MENTO, CONUOlE t AVAliAqAO DAS ESTATiSTICAS AGROP£CUAAIAS • C! ~AUU 

TABULA~OES 

PRODUTOS AGRiCPLAS DE SEGUNDA PRIORIDADE 



' . 

HlGE/CEPI\GRO · LEVANTAnt:rn o S! STEnliTICO DA PRODU~AO AGR1COLA 
---- --- ----

Situa~ao no mes ~e: JANEl RO · 

UNIDADES MtS FINAL 
DA DE 

FEDERA~JtO COLHEITA 

BRASIL ........ 

Piaui ................. OUT 

Ceara • • • • • • • • • • • • • • • • 0 NOV 

Rio Grande do Norte ... DEZ 

Pernambuco ..... .. .. ... OUT 

Bahia ................. OUT 

Minas Gerais Iii ••••••••• OUT 

Espirito Santo . . . . . . . . OUT 
' i 

' I 
I 

Sao 'Pau1o • • 0 •••••••••• SET 
\ 

I 

' 
' Parana . . . . . . . . . . . . . . . . OUT 

Santa Catari ria ........ I DEZ 
I 

f 
Rio Grande do Su1 .. .. . DEZ 

' I 

Goias ..... .... ...... .. AGO 

Outras .. .... .. .. .. ...... 
'. 

' i.·· 

t 

A1ho 

~REA 
(ha) 

Plantada Colhida 

.. . 

.. . 

5 

110 

... 

. .. 
' 

... \ 

.. . 
I ' I 

' .. . 

. .. 

. .. 

560 

' 

'---

63 

PRODU~M 
(t) 

. Esperada . Obtida 

. .. 

. .. 

... 

30 

495 

... 

... 

\ . .. 

.. , . 
I I 

... 
I 

I 

.. . 

' . .. 

2 800 

. .. 

Ano 1979 

REND Ir·IENTO l•ltDIO 
(kg/ha) 

Esperado Obtido 
\ 

. .. 

.. . 

6 000 

4 500 

. .. 

. .. 

... 

. .. · . 

. .. 
' ' 

' 

. .. 
' 

. .. ' 

5 000 

.. - -



I I 

JOGE/CEPAGRO L~VANTAMLNTO . SISTEM~TICO DA PRODUCAO ,AGRTCOLA Ano . . . ---------~------·----------
1979 

Guarana (cu1tivado) 
' Si\.ua<;ao no mes: . JANEIRO 

I -
AREA PRODUCM RENDIMEHTO MEDIO 

UNIDADES MfS FINAL (ha) (t) (kg/ha) 
DA DE Ocupada FEDWACM COL HE ITA corn pes em Co1hida Esperada, bbtida Esperado Obtido 

produ<;ao l 

BRASIL ........ 440 
I 

Amazonas ................. DEZ , 3. 411 440 129 

I 

IJ 
' Rami ( *) 

' I I --

UNIDADES MtS FINAL ~REA PRODUCM RENDIMENTO MEDIO 
--rsA DE (ha) (t) ( kg/h3) 

FEOERACM COLHUTA Plantada Co1hida Esperada Obtida Esperado Obtido 

I I 

ORASIL · ........ 

Parana ................ I 

' 

(*) - 0 produto se encon7ra em entre-safra. 

Sorgo granlfero 

UNIDADES Ms FINAL AREA PRODUCJ!.O RE~DIMEHTO M~DIO 

DA DE (ha) (t) (kg/ha) 

FEDERACM COLliE ITA P1antada Colhida Espet·ada Obtida Espet·ado Obtido 
-

BRASIL . . . . . . . ... 
Ceara ................ AGO . .. . .. . .. 
Rio Grande do Not·te .. AGO 3. 687 2 086 566 

I 

Pernar.tbuco ........... AGO 2 000 4 6oo 2 000 
Minas Gerais· ......... MAl ... . .. . .. 
Sao Paulo MAl ; ............ . .. . .. . .. 
Parana ''''' ''''' '' ••I• MAR ... . .. . .. 
Santa Catarina .... w. · .. ABR 3.3.9 667 1 968 l . 'If · Rio Gt·ande do Sul .... MAl 57 490 87 960 1 530 . . 
Mate Grosso do Su1 .... MAl 3 210 4 915 1 531 
Goias ................. MAl 1 780 .,2' 990 1 68Cl 
Outras ................ . .. 

' --- --
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WGE/CEPAGRO LEVANTAt1ENTO S ISTE~1~TICO D/1 PRf,flll(t,O AGR!COLA Ano 1979 

Avcia (*) 

Situa~io no m5s de: JANEIRO 

UNIDADCS MES FINAL AREA PrlODU~M RENDIMENTO MEDIO 
DA DE (ha) (t) (kg/ha) 

FEDERACM co;_HEITA Pl antada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL ........ 

Parana ................ 
Santa Catarina ......... 
Rio Grande do Sul ..... 

(*) - 0 produto se encontra em entre-s afra. 

Centeio (* ) 

-
UNIDADES l-IES FINAL AREA r·,ODUCM RENDIME~fO MEDIC 

(ha) ' (t) (kg/ha) D!l DE 
FEDEr~ACI!.O COLliE 1 TA Pl antada Colhida Esperada Obtida Esperado Obtido 

BRASIL .. ....... 

Parona I . ~ .............. 
Santa Ces ta ri na ........ 
Rio Grande do Sul ..... . . 

(*) - O.produto se encontra em entre-safra. 

Cevada ( *) 

l•1tS FINAL AREA PRODUCM RENDIME~TO MEDIO UNIDADES (ha) (t) (kg/ha) 
01\ DE 

FEDEHACM COLHEITA Plantada Colhida Esperada Obtida Espcrado Obtido 

· BR/\Sll. ........ 

Parana • • • • •••••• 0 •••• • 

Sant il Catarina . ... .... • . 

Rio Grande do.Sul .... .. 

-· -
(*) - · 0 produto se encontra em entre-safra. 
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IBGE/CEPAGRb LEVANTAME NTO SISTEMAT ICO DA PRODU~AO AGRTCOLA 

T A ~ E L A S C 0 M P A R A T I V A S 



SECRET ARIA DE PLANEJM1HHO DA PRESIDENCIA DA f{ EPOBLICA 
FUNDA~AO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTSTICA 
COMISSAO ESPEC IAL DE PLANEJA~[NTO, CONTROL£ E AVALIA~AO DAS ESTAT!STICAS AGROPECU~RIAS - CEPAGRO 

LEVANTAI~ENTO SISTH~TlCO DA PRODU~M AGRTCOLA 
BR ASIL 

TABELA COHPARATIVA ENTRE DADOS DA PRODU~M AGR!COLA NACIONAL COM SITUA~M HI DEZHIBR0/78 
(obtida) E JANEIR0/79 (esperada). 

PRODUTO AGR!COLA 

1. Batata- ing1esa ( 1 a. safra) ........ .... 
2. Cafe (em coco)(2) .... .... ............. 
3. Jut a ••.•...•.....•.•••••••.••••.••• •.• 

4. Sisal ............. ... ................. 
5. Soja ..... .. ......... .. ................ 
6. Guarana (cultivado) t t I t I I I I I I t tIt I t t I I 

(1) £lados pre Hmi nares sujei tos a ret1f1 cacio 

(2) - FONTE : IBC - Oivisio de Estatistica 

ESTIMATIVA DA PRODU~AO (1) VARIA~AO 
(t) RELATIVA 

% 
Obtida/78 Esperada/79 79/78 

1 232 738 1 253 159 1 ,66 

2 451 452 2 523 5~ 2,94 
\ 

16 954 26 ~1 58,08 -, 
201 733 201 925 0,10 

9 534 717 10 874 427 14,05 

440 440 -
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SECRETARIA DE PLAtlEJAf.1EtlTO DA PRESIDtrlCIA DA REPOBLICA . 
FUNDA~AO lNSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA 
COMISSAO ESPECIAL DE PLMJEJANENTO, CONTROLE E AVALIACJ!.01 DAS ESTATTSTJCAS AGROPECUJI.RIAS - CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTE~~TICO DA PRODUC~O AGR!COLA ' 

BRASIL 

T.ABELA C0~1PARAT I VA ENTRE OAOOS OA PRODUCJI.O AGRICOLA NA t~ESMA ]!;REA GEOGRJI;FI CA con I NFOR~1AC0ES 

PARA ALGUMAS UNIDADES DA FEDERA~AO, SilUACM EM DEZEf.IBR0/78 (obtida) E JANEIRO/~ (esperada). 

ESTIMATIVA DA PRODUCAO (1) VARIA'l;AO ' 

PROOUTO AGRICOLA 
(t) RELATIVA 

0/ ,. 
Obti da/78 Esperada/79 79/78 

1. Abacaxi (1 000 frutos) .............. . 303 116 316 069 4,27 

2. A1godao arboreo •••••••••••••••••••••• 224 181 239 689 6,92 

3. Algodao herbaceo ••••••••••••••••••••. 1 012 592 1 102 176 8,85 

4. Jlr.lendoim (1a. safra) ................ . 229 636 247 882 7,95 

5. Jlroendoim (2a. safra) ................ . 4 624 6 859 48,33 

6. Arroz • .••••••••• ••••••••••••••••••••• 6 894 089 7 813 464(2) 13,34 

7. Banana (1 000 cachos) •••••••••••••••• 319 807 327 304(2) 2,34 

B. Cana-de-a~~car ••••.••••••••• • ••••.••• 126 466 831 128 366 548 1, 50 

9. Cebola ••••••••••••••••••••••••••••••• 471 881 567 077 20,17 

10. Coco-da-bai a ( 1 000 frutos) ........ .. 352 496 347 849 - 1 ,32 

11. Feijao (la. safra) .................. . 1 135 453 1 129 901(2) -
10,49 

12. Feijao (2a. safra) .................. . 302 131 347 766 15,10 

31J 128 367 290 '- - . 
~; .. .;,..., 13. Furno ..................... ........... . 

14. Laranja (1 000 frutos) ••••••••••••••• 36 658 315 36 498 621 - 0,44 

15. Malva ............................... . 31 905 31 852 - 0,17 

16. Mamona .............................. . 293 012 310 861 6,09 

17. Mandioca •••••••• ••••• •••••••••••••••• 21 600 561 21 507 618(2) - 0,43 

18. Mi1ho .............................. .. 12 945 242 16 733 286(2) 29,26 

19. Pimenta-do-reino ••••••••••••••••••••• 291 291 -
20. Tomate .............................. . 1 327 543 1 230 188 - 7,33 

21. Uva .......••••••••.•...•••••.•••.•... 648 337 660 081 1 ,81 

22. Alho ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 065 3 325 61 ,02 

23. Sorgo granifero •••••••••••••••••••••• 140 387 102 618 - 26,90 

(1) - Dados preliminares sujeitos a re.tifica~ao: 

(2) - Na produ~ao esperada para janeiro/79 nao contem a informa~ao relativa ao Territorio 

de Ron doni a. 

·, 
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SECRETARIA DE PLANEJAMF.NTO OA PRESIDtNCIA DA REPUBLICA 
FUNDA~~O INSTITUTO BRASI LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTSTICA 
COMISS~O ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROL£ E AVALIA~AO OAS ESTATTSTICAS AGROPECU~RI AS - CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTE~TICO OA PRODU~AO AGRTCOLA 

PRODUTOS AGRTCOLAS COM OlSPONIBILIOADE DE OADOS EM JANEIR0/79 PARA ALGUMAS UNIDADES 
OA FEOERACAO E PARTICIPA~~O RELATIVA DA PRODUCAO NACIONAL DOS ESTAOOS INFORMANTES • 

PRODUTO AGR!COLA 

~ Abacax1 ........... .... . 

2. Algodio arboreo . ••••• • 
3. A1godio herbaceo •••• •• 
4. Amendoim {l a. saf~a) •• 
5, Aman doim (2a. safra) •. 
6, Arroz • .•..• . •..... ..•. 

7. Banana .. .. ........... . 

8. Cana-de-n~ucar •••••.•• 

9. Cebol a ............... . 
10. Coco-da-baia •• ••• ••••• 
11. Fei~ao (la .safra) ••••• 
12. Feijao (2a.safrn) .•••• 
13. Fumo .... .. . . . ..... .... . 
14. laranja .... , ..... .. . .. 
15. Malva ..... . . .. • , .•...• 
1.6 • Mamon a • • • • • • •••••••••• 
17. Mandioca 

18. Mil ho •••. ••••.•.•.••.• 

19 . Pimenta-do-reino •••••• 
20. Tomate •........••. • . •• 
2·1. Uva ••• •••••••••••••••• 

22. Al ho . ... . .........•... 
23. Sorgo granifero 

UNIDADES DA FEDERACAO INFORMANTES EM JAN/79 

AM,~. PB, PE. Al, MG, ES, SP, SC, RS, MT, MS, GO 
MA. PI, HN. PB, PE~ Al, BA 
MA,RN, PB, PE, BA, MG, SP, PR, MS, GO 
SP, PR, SC. RS, MS, GO 
PB, ~12 

RO, A~l, MA, PI. RN, PB, PE, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, 
RS , rrr , MS • GO 
no.~~. MA, PI, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, £5, RJ~ 
SP, SC, RS, MT, MS, GO 
MA, PI, RN. PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, 
SC. RS. MT, MS, GO 
PE, MG, SP, PR . SC, RS 
tolA, RN. PB. PE, P.L, SE, BA, ES, . k..J 

RO, MA, PI. R~. BA, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MS, GO 
• 

AM, MA. PS. PE. GO 
f1G, SP. PR, SC, RS, MT, GO 

i~, PI. PB, PE, S~. BA, ES. RJ, SP, SC, RS, MT, MS, GO 
AM, MA 
MA, PE, BA, MG, SP. PR, MT, MS 
RO, AM, MA. RN,· PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, 

SC~ RS, MT, ~15, GO 
RO, AM, MA, PI, RN, PB, PE, BA (1a.safra), MG, ES, RJ, 
SP, PR, SC, RS, MT, MS, GO 
AM, PB 
MA, PB, PE, MG, ES, RJ, SP, PR, SC, RS, MT, MS, GO 
MG, SP, SC, RS 
RN, PE, GO 
RN; PE. SC, RS, MS~ GO 
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. PARTICIPA~M 
APROXIMADA 

NA PRODU~M 
NACIONAL 

% 

80,00 
49,00 
94,00 
97,00 
1,00 

96,00 

79,00 

98,00 
97,00 
74,00 
80,00 
15,00 
77,00 
94,00 
53,00 
92,00 

85,00 

97,00 
1,00 

91,00 
97,00 

8,00 
61,00 



sECRETARIA DE PLANt JAMENTo DA PREs rDrNcrA DA REPOaLrcA' 1 

FUNDA~~O INST IT UTO B ~ASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAT!STI CA . · 
COMISS~O ESPECIAL DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVAL I A~~O DAS ESTAT!STICAS AGROPECU~RIAS - CEPAGRO 

LEVANTAMENTO SISTEM~TICO , DA PRODU~~O AGRICOLA 

BRASI L 

TABELA COMPARATIVA ENTRE DADOS DA PRODUC~O AGR!COLA OBTIDA, COM SITUACOES EM DEZE I~R0/78 E 
DEZEMBR0/77. 

PRODUTO AGRICO LA 

1. Abacaxi (1 000 f rutos ) . . •.....•.. •.... . . 
2. Algodao •.. • ..••. .....•• •...••.•.. . •.•.. • 

2.1- Algodao arboreo . •.•••....•..•• • ••• 
2.2 - Algodao herbaceo . .......... . . .. . .. 

3. Amendoim •.. . ~ •.... . ... ..•..•...• . .. •. . 
3. 1 - Amend,oim ( l a. safra) .. .. ......... . 
3.2 - Amendoim (2a. safra) .... . ...... .. . 

4, Arro1. .• ••. . .. .. •. ..... •. ••.••• . •.. . •.• . • 
5. Banana (1 000 caches) • .. ••.••. • ... . .•••• 
6. Bat ata- i ng l esa . . . •....• . • . •.... . ••.•• • •• 

6.1 - Bat ata- i ngl esa (la ~ safra) . ...•..•• 
6. 2- Batata- i ngles a (2a.safra) •.•.. . •.• 

7. Cacau .... . .. .•. .... .. •... •..•• • . . ..• . ..• 
8. Cafe (em coco) (2) .. ................... . 
9. Cana-de- a<;uca r .. . . ~ . . .•••.•.. •.......•.. 

10. Cebola ..• •..•..•. • . . .. •.•..•.••..•••. •• • 
11 . Coco-da-bai a ( 1 000 frutos.) .. ......... .. 
12. fei j ao .. • . . .. . . . . .....•....•••.....•...• 

12. 1 - Fe ~ j ~o ( l a. safra) .....•...••.•• • 
12.2- Fe1jao (2a. safra) ..•..•.••••••.• 

13. Furno .....•..... . .. ...•• . ••• .. .• • ..••..• . • 
14. Juta • -•••.•...•.. .•.•••••••••••••••• •• • • • 
15. Laranja (1 OOO ' frutos) •. . •.••••••...••• • 
16. Malva ............. ..... . ............... . 
17. Mamona ...... . .. . •.. • • •• •• • .•.•..•.•....• 
18. Mandi oca .. . ...•..... .......• .' .••.. . ..... 
19. Mi lho .......... . ... ................ _. .. .. 
20. Pimenta-do-re i no ... . . •.• . •••• . • . . .... .• • 
21. 'sis,al ...... _ ...... . ... .... .. ..... . ...... . 
22. Soja •. · ....••....... . • .•• ' •••.••••.•... . . . 
23. Toma~e •.•••••••.•. • ••••. • . .••••.. . • •• .•. 
24 • __ \ri go ..••...•. •.... . . • . •• . •. • .•.....•... 
25. Uva ••..•...•••.• .• •. . • •• . .••.•• •••••.• . • 
26. A l lio .. ' ..•..........•. •••..•••.• . ••. .. .• . 
27. Avei a ..•...••••.. .• •. •.••••••..•.. . .••• . 
28. Cente i o ..•..•. . ... ....••.•••....•..•..•• 
29. Cevada ...... . .. .. . ...•••...•.•.• •.• . .•.. 
30. Guarana (cu lti va do) ..•..••.•..•...•..•.• 
31. Rami ..•.• . ..••.. . . . . ,, . .. , ••. ••.•....•••. 
32. Sorgo granifero ••. •. •.••..•.•••• . ••• ... • 

(1)- Dados pre liminare.s sujeitos a retifica<;ao 
(2) - Font e: - IBC- DIVIS~O DE EST ATTSTICA 
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PRODU~M OBTI DA 
(t) 

1977 1978 (1 ) 

367 317 379 165 
1 902 626 1 570 773 

437 652 461 797 
1 464 974 1 108 976 

323 600 325 197 
238 667 253 805 

84 933 71 392 
8 935 320 7 241 731 

41 0 051 411 757 
1 895 812 2 014 725 
1 201 732 1 232 738 

694 080 781 987 
249 727 253 618 

1 915 166 2 451 452 
120 170 555 129 222 808 

489 070 490 210 
473 266 480 304 

2 281 753 2 187 878 
1 092 878 1 162 166 
1 188 875 1 025 712 

359 702 409 259 
35 022 16 954 

35 821 755 39 091 032 
57 056 60 318 

221 710 316 578 
25 844 257 25 358 339 
19 246 353 13 533 370 

35 927 45 394 
225 154 201 733 

12 512. 963 9 534 717 
1 292 346 1 451 754 
2 065 521 2 677 346 

662 765 670 180 
22 109 24 803 
37 430 53 94 7 
8 326 7 349 

95 266 144 785 
400 440 

13 800 7 000 
435 446 228 432 

VARIACM 
RELATIVA 

% 
78/77 

3, 23 
- 17 ,44 

5,52 
- 24,30 

0,49 
6,34 

- 15.94 
- 18,95 

0,42 
6,27 
2,58 

' 12 ,67 
1,56 

28, 00 . 
7,53 
0,23 
1 ,49 

- 4,11 
6,34 

- 13,72 
13,78 

- 51 • 59 
9,13 
5,72 

42,79 
- 1, 88 

- 29,68 
26,35 

- 10 ,40 
- 23, 80 

12 , 33 
29,62 
1 ,12 

12,19 
44,13 

- 11 ,73 
51 ,98 
10,00 

- 49, 28 
- 47,54 




